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  Nyheter i systemet 

Möjlighet att spara till senare + starta ny beställning 
Nu finns möjligheten att man kan spara en påbörjad beställning till senare. Det går även att starta en ny 
beställning även om man har en påbörjad i varukorgen. 

 
 
 
Den påbörjade blir då automatiskt sparad under ”ej skickade beställningar” under fliken Inköp och man 
kan välja att öppna den för att fortsätta eller ta bort den. 

 



 
 

Information om rang syns tydligare 
På artiklar som hör till ett rangordnat ramavtal kan rangordningen nu synas tydligare på artikelnivå för 
leverantörer som endast har ett område som rang 1.  
 
Leverantörer som har olika rang på olika områden på ett avtal har inte denna märkning än, eftersom det 
är begränsat nu att endast lägga in info om en rangordning.  

 
 

Summering av andel tummen upp totalt i varukorgen 
I systemet finns en ”tummen upp-markering” på artiklar som hör till ett ramavtal som har rang 1. D.v.s. om 
man köper en artikel som har tummen upp så vet man att man köpt ”rätt”. En artikel kan fortfarande vara 
”rätt” enligt ramavtalet även om den inte har tummen upp, om avtalet har en annan avropsmodell.  

För att man ska kunna få en bild över andelen tummen upp i varukorgen har det kommit en funktion som 
summerar andelen tummen upp i varukorgen. Det syns i steg 2 där man slutför beställningen. 
 

 



Informationsartiklar i systemet 
Nu finns möjlighet att ha informationsartiklar i systemet. Det är bra på de ramavtal där vi vill nå ut med 
info om avtalet men där det inte finns en artikel kopplad till det, utan vi vill att ni beställare ska kunna få 
information. På dessa finns ingen köp-knapp utan en knapp som heter ”Visa info”. 

 
 

 
 
 

Länk till ordern på fakturahuvudet 
Nu kan man komma till ordern från fakturan! Under fliken Fakturahuvud finns en länk till PO-numret som 
hör till fakturan. Klickar man där så kommer man direkt in på ordern. 

 

  
 

Handboken för beställare kommer inom kort att vara uppdaterad med ovanstående nyheter. 

  
  Leverantörer och avtal 
 
Nytt avtal för kommunikationstjänster fr.o.m. 2018-07-01. Avtalet är uppdelat på tre leverantörer. Läs 
mer om avtalet under respektive leverantör på beställningssidan under kategori Info & marknadsföring i 
Proceedo. 
 
 



Summary in English 
 
• New features in the system:  

- Possibility to save an ongoing purchase for later and start a new order even if you have started a 
shopping cart. The first started purchase will be automatically saved under "Unposted Orders" under 
the Purchases tab and you can choose to open it later to continue or remove it. 

- Information about ranked suppliers appears more clearly. The ranking will be more apparent at 
article level for the supplier who are ranked as no 1 in an agreement. However, this will not work yet if 
the agreement have suppliers with different rankings in different areas. 

- Summary of the total amount of the thumbs up in the shopping cart.  In order to get a picture of 
the percentage of the thumbs up in the shopping cart, a function has been added that sums up the 
articles with thumbs up in the shopping cart (although all first ranked items don’t have thumbs up in the 
system, due to different causes). It appears in step 2 where you complete the order.    

- Information articles in the system. Now it is possible to get information on agreements for which 
there is no articles listed in the system. These agreements have a “Show info” button instead of a 
“Buy” button. 

- Link to the order in the invoice head. See illustrations above. 
    
The user manuals will shortly be updated with the above.  
 
• Suppliers and agreements 
New agreement for communications services from 2018-07-01. The agreement is shared by three 
suppliers. Read more about the agreement under the respective supplier on the order page under the Info 
& Marketing section of Proceedo. 
 
 

 
 
Hälsningar från oss i e-handelsteamet! 
Regards from the e-commerce team! 
 
Micael Berner  
Gunilla Ljungqvist  
Malin Klevebrand (systemfunktionen) 
 
Kontakta oss på ehandel@slu.se 
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