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Utbildning i Proceedo EFH för ekonomiregistrerare 

Nu är det dags att ta nästa steg inför övergången till Proceedo EFH och vi bjuder 

därför in alla ekonomiregistrerare till ett utbildningstillfälle i systemet.  

Som tidigare så ber vi att du, som har möjlighet, deltar från de bokade lokalerna. Ni 

andra ansluter själva till valfritt utbildningstillfälle som sker via länk.  Ingen 

anmälan krävs! 

Vi vill att du förbereder dig inför utbildningen genom att gå igenom handboken för 

fakturagranskare och den nya handboken för ekonomiregistrerare samt testa 

systemet.  

Handbok för fakturagranskare: http://guider.nu/slu/764.guide   

Handbok för ekonomiregistrerare (ny version som innehåller fakturahantering): 

http://guider.nu/slu/861.guide 

 

Lämna gärna önskemål i enkäten du fick den 9 februari på ev. moment/funktioner 

som du vill lära dig mer om under utbildningen. Svara senast 1 mars. 

Utbildning för Ekonomiregistrerare i Uppsala 

Tid: Onsdag 7 mars kl. 9:00-11:30 

Plats: Uppsala, Ulls Hus, Hörsal V 

Utbildning via videolänk för Ekonomiregistrerare på vissa orter 

Tid: Torsdag 8 mars kl. 9:00-11:30 

Plats: Alnarp: Articum Spiltan, Skara: Nonnenrummet,  

 

Grimsö och övriga orter kan ansluta med Skype till adressen: 9865@video.slu.se 

 

http://guider.nu/slu/764.guide
http://guider.nu/slu/861.guide
sip:9865@video.slu.se
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Var vänlig kontrollera dina ljud och bildinställningar innan mötet startar! 

Notera att det inte går att ansluta till mötet före utsatt starttid. 

Vid problem med uppkoppling kontakta helpdesk anknytning 6600 tonval 2 eller 

videoconference@slu.se. 

 

Utbildning via videolänk för Ekonomiregistrerare på vissa orter 

Tid: Tisdag 13 mars kl. 13:00-15:30 

Plats: Skinnskatteberg: Konferensrummet, Umeå: Björken 

 

Akvatiska resurser och övriga orter kan 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 före utsatt starttid. 

Vid problem med uppkoppling kontakta helpdesk anknytning 6600 tonval 2 eller 

videoconference@slu.se. 

Frågor ställs till: proceedosupport@slu.se  

Utbildning i Proceedo EFH för projektekonomer och 

övergripande ekonomer 

Du som är projektekonom eller övergripande ekonom är välkommen till ett 

separat utbildningstillfälle i Proceedo EFH. Vid detta tillfälle kommer vi att 

fokusera på uppföljningsmöjligheter och att skapa en förståelse för hur systemet 

fungerar, utan att gå in i detaljer kring hur man hanterar en faktura från beställning 

till betalning.  

Vi vill därför att du senast 1 mars beskriver dina behov av att kunna söka 

information i EFH-systemet genom att svara på den enkät som skickades ut den 20 

februari.          

Utbildning för övergripande- och projektekonomer i Uppsala  

Tid: Måndag 19 mars kl. 15:00-16:00 

Plats: Hörsal J, Undervisningshuset 

Utbildning via videolänk för övergripande- och projektekonomer 

övriga orter 

Tid: Tisdag 20 mars kl. 15:00-16:00 

Plats: Återkommer med ytterligare info. 

 

Frågor ställs till: proceedosupport@slu.se  

mailto:videoconference@slu.se
sip:9768@video.slu.se
mailto:videoconference@slu.se
mailto:proceedosupport@slu.se
mailto:proceedosupport@slu.se
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Utbildning för nya ekonomiregistrerare  

Tisdag 22 maj 2018, kl. 9-16.00  

Plats: Uppsala, Ulls hus, mötesrum Umeå (A303) 

 

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/utbildning-ny-ekreg    

Sista anmälningsdag är den 11 maj.  

Anmälan görs på: https://internt.slu.se/min-anstallning/kompetens-och-

karriarutveckling/kurser/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/  

Vid frågor maila till elin.jakobsson@slu.se eller caroline.jansson@slu.se.  

Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och 

beslutsstöd  

Onsdag 23 maj 2018, kl. 9-16  

Plats: Uppsala, Biblioteket, datorsal 2 

 

Kursen är obligatorisk för nya beslutsstöd, övergripande ekonomer och 

projektekonomer. Max 20 personer. Information om kursen finns på länken: 

https://internt.slu.se/utbildning-ny-oe-pe-bs    

Sista anmälningsdag är den 16 maj.  

Anmälan görs på https://internt.slu.se/min-anstallning/kompetens-och-

karriarutveckling/kurser/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-

utbildning/.  

Vid frågor maila anita.olofsson@slu.se eller asa.cervin.hedfors@slu.se    

 

 

https://internt.slu.se/utbildning-ny-ekreg
https://internt.slu.se/min-anstallning/kompetens-och-karriarutveckling/kurser/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/
https://internt.slu.se/min-anstallning/kompetens-och-karriarutveckling/kurser/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/
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mailto:caroline.jansson@slu.se
https://internt.slu.se/utbildning-ny-oe-pe-bs
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