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Palette stängt den 12-13 april p.g.a. uppgradering
Det innebär att ingen har tillgång till systemet dessa dagar.
Genom uppgraderingen löser vi problemet att vissa användare inte kan se bilden på
de elektroniska fakturorna. Vi säkerställer också att vi även framöver har tillgång
till support från PaletteArena.
Uppgraderingen innebär inga större förändringar och fakturahanteringen fungerar
på samma sätt som idag, så ni kommer att känna igen er även om layouten är lite
annorlunda, för exempel se bilderna nedan.
Ett dokument som beskriver nyheterna i den nya versionen kommer att skickas ut
via ett ekonomimeddelande i samband med att uppgraderingen sker. E-guider och
manualer som påverkas väsentligt kommer att uppdateras allteftersom.

SLU Ekonomiavdelningen, Box 7086, 750 07 Uppsala
Org.nr 202100-2817
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Vid frågor kontakta ekonomisystem@slu.se

Nytt konto för datakonsulter
Efter önskemål från verksamheten finns ett nytt konto för datakonsulter.
6742

Datakonsulter

Kontot används vid anlitande av konsulter för arbete med datatjänster.
För datatjänster finns även kontona
6740
6741

Datatjänster, inkl service- och underhållsavtal på datorer
Datalicenser

Ni kan välja att kontera på konto 6740 om det inte är viktigt att särskilja
datakonsulter (konto 6742) och datalicenser (konto 6741) från andra typer av
datatjänster. Däremot är det viktigt att datatjänster, -konsulter, -licenser och
service- och underhållsavtal för datorer bokförs inom den här kontogrupperingen.
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Datakonsulter får inte konteras med konto 6750 eller 6751!
Vid frågor kontakta karolina.bergstrom@slu.se

Gemensam nummerserie för alla typer av försäljningsordrar
Inom kort kommer vi att avsluta nummerserierna för extern- och intern
försäljningsorder och istället öppna en ny serie som är gemensam för alla typer av
försäljningsorder. Kundnumret avgör om fakturan skickas i det interna flödet via
Palette eller skickas som e-faktura eller med post till en extern mottagare.
Momentet att välja nummerserie försvinner därför vid registrering av
försäljningsorder.
Vid frågor kontakta ekonomisystem@slu.se

VISA-kortet upphör
SLU-anställda har haft möjlighet att ansöka om VISA-kort från TheCard. Företaget
TheCard kommer dock att upphöra med sin verksamhet i Sverige.
TheCards korttjänster fungerar fram till den 29 april 2016. Därefter kommer
slutfakturor med utestående saldo att skickas ut.
Anställda som har VISA-kort genom SLU har blivit informerade om att
korttjänsten upphör.
Anställda som är i behov av betalkort inom tjänsten har möjlighet att ansöka om ett
MasterCard, läs mer och hitta anmälningsblankett via följande länk:
https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/tjansteresor/reseforskott-och-betalkort/.
Vid frågor maila: elin.jakobsson@slu.se

Utbildning för nya ekonomiregistrerare
Onsdag 11 maj 2016, kl 9-16
Plats: Ultuna, Ulls hus, mötesrum Alnarp (A305)
Kursen är obligatorisk för nya ekonomiregistrerare som inte deltagit på kursen
tidigare. Max antal deltagare är 20 personer.
Information om kursen finns på länken:
https://internt.slu.se/sv/personalfragor/kompetens-ochkarriarutveckling/administrativ-utbildning/ny-ekonomiregistrerare/
Sista anmälningsdag är den 1 maj.
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Anmälan görs på: https://internt.slu.se/sv/personalfragor/kompetens-ochkarriarutveckling/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/
Vid frågor maila till elin.jakobsson@slu.se

Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och
beslutsstöd
Torsdag 12 maj 2016, kl 9-16
Plats: Ultuna, Ulls hus, mötesrum Skara (A304)
Adress: Almas allé 8, 756 51 Uppsala
Kursen är obligatorisk för nya beslutsstöd, övergripande ekonomer och
projektekonomer.
Information om kursen finns på länken:
https://internt.slu.se/sv/personalfragor/kompetens-ochkarriarutveckling/administrativ-utbildning/mall-adm-utb2/
Sista anmälningsdag är den 4 maj.
Vid frågor och anmälan maila karolina.bergstrom@slu.se

Förstudie inför övergång till Proceedos fakturahanteringssystem
Ekonomiavdelningen genomför, enligt ett uppdrag i universitetsadministrationens
verksamhetsplan för år 2016, en förstudie om en övergång från PaletteArena till
Proceedos elektroniska fakturahanteringssystem. Bakgrunden är att SLU:s
ekonomiavdelning våren 2015 anlitade ett konsultbolag, Kvadrat AB, för att ta
fram ett förslag på en långsiktig strategi för SLU:s ekonomiadministrativa system.
Syftet med strategin var att uppnå kostnadseffektivitet och användarvänlighet samt
få till avtal som följer LOU. Konsulten föreslog bland annat att PaletteArena ska
ersättas med Proceedos fakturahanteringsmodul och att det görs när den nya
versionen Proceedo 9.0 är tillgänglig och prövad på marknaden, det vill säga under
hösten 2017. På så sätt kan vi minska antalet system, minska administrationen,
kunna nyttja giltiga avtal och utnyttja befintliga system bättre.
Förstudien pågår under våren 2016 och drivs av Susanne Afzelius (projektledare)
och Elin Kamara Jakobsson. Ekonomiregistrerare från vissa institutioner kommer
att bli delaktiga inom projektet som verksamhetsrepresentanter. Förstudien ska
resultera i en rapport som innehåller förslag på genomförande med tidplan,
aktiviteter samt resurser för huvudprojektet. Förstudierapporten kommer även att
innehålla en riskanalys med risker för projektets genomförande samt förrespektive nackdelar mellan PaletteArena och Proceedo.
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Ytterligare information kommer i juni när förstudien förväntas vara klar.
Ev. frågor ställs till susanne.afzelius@slu.se eller elin.jakobsson@slu.se
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