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Tittbehörighet i Proceedo 

Efter synpunkter från interrevisionens granskning av Proceedo så har vi 

begränsat behörigheten att se allas fakturor för vissa roller. De som är 

fakturagranskare eller tittare i systemet kan numera endast se de fakturor 

som de själva har hanterat. De som är beställare, ekonomiregistrerare och 

attestanter kan även fortsättningsvis se alla fakturor inom SLU. 

Tittbehörigheten har begränsats för att efterfölja principen om privacy by 

design och uppgiftsminimering i GDPR samt med hänsyn till 

informationssäkerhet.  

Om en fakturagranskare har behov av att se alla fakturor inom SLU så kan 

personen skicka ett mail till Proceedosupport@slu.se och ansöka om att få 

behörighet att se alla fakturor inom SLU, kom ihåg att ange en motivering 

till varför man har behov av att se alla fakturor inom SLU.  

Kundundersökning i Proceedo 

Från och med den 18 maj kan användare av Proceedo få upp en kort fråga 

från systemet som är valfri att besvara. Visma vill ge användare möjlighet 

att bedöma hur nöjd man är med systemet. En sådan fråga kan komma upp 

max 1 gång per 180 dagar. 

Vid frågor mejla till ekonomisystem@slu.se  

 

Status FES-projektet 

FES-projektet (förstudie framtida ekonomisystem) har pågått under 2019 

och under våren 2020 och har nu avslutats. Målet var att ta fram ett önskat 

nyläge för SLUs framtida ekonomisystem. Projektet har med verksamhetens 

hjälp identifierat förbättringsmöjligheter i ekonomisystemet, och tillämpliga 
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delar av ekonomimodellen, som på kort och lång sikt ska kunna bidra till 

ökad effektivitet och nöjda användare i verksamheten.  

Behovsanalysen som gjordes under hösten 2019 har legat till grund för 

arbetet med att kravställa det framtida ekonomisystemet och upphandling är 

påbörjad med målet att ha ett nytt avtal klart under hösten. Andreas Ekdahl 

från IT-avdelningen som deltagit i FES projektgrupp är projektledare för 

anskaffningsprojektet. Vi befinner oss nu i upphandlingsfasen, vilken 

omfattas av absolut sekretess. Ny information kommer därför att 

tillgängliggöras först efter att uppdrag tilldelats den leverantör som ska 

leverera systemet.   

Under behovsanalysen och workshopparna med verksamheten kom det fram 

många bra idéer och förbättringsförslag, och inom förstudien har de som 

bedöms ha relevans för kravställaning av ekonomisystemet hanteras. Ett 

antal önskemål och utredningar där förbättringspotential har fångats upp 

bedömdes ligga utanför projektets ramar och kan hanteras som löpande 

förbättringsarbete inom olika enheter, team eller andra avdelningar. Dessa 

punkter som kommer att förmedlas vidare till ansvariga personer inom SLU 

för vidare hantering.  

På sidan ”Framtida ekonomisystem” på webben finns information under 

respektive projekt; förstudie, upphandling och implementering: 

https://internt.slu.se/stod-service/admin-

stod/ekonomi/ekonomisystemen/framtida-ekonomisystem/  

Malin Klevebrand som varit projektledare för FES-projektet vill tacka alla 

som deltagit i workshoppar under projektet samt på annat sätt bidragit med 

input till arbetet!  

Frågor om anskaffningen av ekonomisystemet ställs till projektledare 

Andreas Ekdahl, andreas.ekdahl@slu.se  
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