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Informationsmöte om Proceedo EFH
Enligt plan byter vi fakturahanteringssystem från Palette till Proceedo den 11 april
2018. En stor del av förabetet börjar bli klart och vi är nu redo att låta samtliga
ekonomiregistrerare testa Proceedo fakturahanteringssystemet.
Ekonomiregistrerarna har fått inbjudan via mail till informationsmöte nästa vecka.
På mötet kommer vi att gå igenom status i projektet samt ger praktisk information
om hur testerna ska gå till.
Vi har förberett testmaterial till alla ekonomiregistrerare. Är du
ekonomiregistrerare men inte fått inbjudan till informationsmöte? Kontakta
proceedosupport@slu.se.
Nedan finns tidpunkterna för informationsmötena.
Då det finns en övre gräns för antal anslutningar via videolänk så ber vi alla
ekonomiregistrerare som har möjlighet att delta från de bokade lokalerna.
Informationsmöte för Ekonomiregistrerare i Uppsala
Tid: Måndagen den 29 januari kl. 13:00-14:30
Plats: Uppsala, Ulls Hus, Hörsal V
Informationsmöte via videolänk för Ekonomiregistrerare på övriga orter
Tid: Tisdagen den 30 januari kl. 13:00-14:30
Plats: Umeå Björken, Alnarp Articum Spiltan, Skara Forsellrummet
Från övriga orter kan ni ansluta med Skype till adressen: 9760@video.slu.se
Var vänlig kontrollera dina ljud och bildinställningar innan mötet startar!
Notera att det inte går att ansluta till mötet innan utsatt starttid.
Vid problem med uppkoppling kontakta helpdesk anknytning 6600 tonval 2 eller
videoconference@slu.se.
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Informationsmöte via videolänk för Ekonomiregistrerare vid Akvatiska
resurser
Tid: Fredagen den 2 februari kl. 13:00-14:30
Plats: Lysekil LillaKonf
Från övriga orter kan ni ansluta med Skype till adressen: 9768@video.slu.se
Var vänlig kontrollera dina ljud och bildinställningar innan mötet startar!
Notera att det inte går att ansluta till mötet innan utsatt starttid.
Vid problem med uppkoppling kontakta helpdesk anknytning 6600 tonval 2 eller
videoconference@slu.se.
Inloggningsuppgifter och viss praktiskt information kommer senare också att
mailas ut till ekonomiregistrerarna så att de som inte har möjlighet att delta på
informationsmötet också får möjlighet att testa.
Frågor på detta kontakta: elin.jakobsson@slu.se, malin.klevebrand@slu.se,
jenny.kjellstrom@slu.se eller carola.ekman@slu.se

Visa ordernummer för att se vissa externfakturor i
dokumentarkivet
Ekonomiavdelningen har infört en ny faktureringslösning för de externfakturor
som skickas som pappersfaktura eller svefaktura. Verksamheten märker ingen
skillnad förutom att man nu måste visa ordernummer när man söker fram
fakturabilder i dokumentarkivet för denna typ av fakturor. För fakturor som skickas
som PDF via e-post behöver man fortfarande visa ver.nr eller fakturanummer och
detsamma gäller för de print- och svefakturor som skickades innan den nya
fakturalösningen.
Enklast är att alltid visa både verifikationsnummer och ordernummer när ni
söker efter fakturor, då får man alltid upp en fakturabild oavsett hur och när
fakturan blev fakturerad.
Se e-guide http://guider.nu/slu/1022.guide för information om hur man söker fram
fakturabilder i dokumentarkivet.

Vid frågor, kontakta ekonomisystem@slu.se.
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