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Leverantörer och avtal
Nytt ramavtal för Brandskydd och leverantör är Dafo Brand Aktiebolag.
Avtalet började att gälla 2022-01-01.

Tips & råd
Se status för din order i Proceedo.
En del leverantörer skickar elektroniska svar till Proceedo där man kan följa statusen för sin order,
från beställning till leveranskvittens. Använd Handbok för beställare för att se hur man går tillväga,
under kapitlet Orderbekräftelse: Handbok
Se hela Handbok för beställare här: https://guider.nu/slu/625.guide?pageNumber=1

Information från Upphandling
Inköpsenheten är alltid intresserade av kontakt med experter och behovsägare inför kommande
upphandlingar. Om du vet med dig att du är särskild sakkunnig eller representerar en stor andel av
beställarsidan för en kommande upphandling får du gärna anmäla intresse att delta som
referensperson i projektet; kontakta i så fall upphandling@slu.se
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Nyheter i systemet – Inköp/beställning
Förbättrad vy för godkännare att se detaljerna i ett formulär (Proceedo Beställning) Ny vy för
godkännare av en beställning att se formulär och svar i beställningsdetaljerna innan godkännande.

Förenklad klickbarhet på Avtalsinformation i Beställning (Proceedo Beställning) I beställning så
är numera hela blocken gällande avtalsinformation klickbara för att öppna avtalsdetaljer. Detta för att
tydligare lyfta fram för slutanvändaren att det är klickbart samt göra förfarandet enklare och snabbare.
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Fler kommentarer när en beställning är under utredning (Proceedo beställning) Nu går det att
lägga till flera kommenterar till en beställning när den ligger under utredning hos en
attestant/godkännare.

Spara som mall från stora kundvagnen (Proceedo beställning) Nu går det att spara som en mall
direkt från stora kundvagnen.

Vårens kurser för behörighet i e-handelssystemet
Vårens kurser i LOU och inköpsregler för behörighet i e-handelssystemet finns nu på
Medarbetarwebben. För information och anmälan se https://internt.slu.se/proceedoutbildning
Deltagande sker i Teams via länk.

3

Summary in English


Suppliers and agreements
New framework agreement for Fire protection is now available in Proceedo.



Courses in LOU and purchase regulations
To order in Proceedo you must have approvement from the nearest manager to be
able to attend a course in LOU and purchase regulations.
To register for an English course, contact ehandel@slu.se

Hälsningar från/
Regards from/
Micael Berner
Maria Holm
Team Upphandling
Fredrik Langell (systemfunktionen)
Kontakta oss på ehandel@slu.se
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