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Nyheter i systemet  
 
Automatisk markering av konteringsvärde samt förbättrad tangentbordsnavigering 
Äntligen är nu konteringsvärdena förmarkerade vid kontering! Det betyder att de föreslagna värdena är 
förmarkerade och att man kan ändra värdet direkt när man ställer sig i fältet, dvs. inga onödiga klick 
behövs. Det går även att tabba sig mellan fälten och när man flyttar sig från ett fält till ett annat markeras 
värdet automatiskt så man kan skriva i ett nytt konteringsvärde direkt. 
 
Man kan även ändra riktning och ”tabba bakåt” med hjälp av ”Shift + tab”. 

 
 
 
Utökning av avtalsinformation 
Det visas nu mer information tillhörande leverantörsavtalet. När man klickar på ”Mer information och 
bilagor” visas information om avtalsperiod, avtalsnummer, organisationsnummer, leverantörsnamn, 
hemsida, ramavtalsbilagor mm. 
 

 
 
 
 
Enklare navigering efter genomförd leveranskvittens 
Man kan nu enkelt navigera tillbaka till beställningsinformationen och orderdetaljer genom att klicka på 
beställningens namn eller nummer efter genomförd leveraskvittens. 
 
 
 
 
 



 
 
Total summering av beställning i steget slutför beställning 
Nu får man en enklare överblick av totalvärdet för varje beställning i steget slutför beställning då total 
summering per leverantör.  
 

 
 
 
Konteringsvärden i kronologisk ordning 
Konteringsvärden visas nu i kronologisk ordning när man söker på ett särskilt värde.  
 

 
 
 
Förbättrad layout för ej skickade beställningar på inköps startsida 
Layouten för Ej skickade beställningen är förbättrad och fokuserar på beställningens namn och 
totalbelopp. 
 
Visualisering av rekommenderade artiklar i beställningsmallar 
Tummen-upp-markeringen visas nu för rekommenderade artiklar i beställningsmallar. 
 
SSO utloggningssida vid inaktivitet 
När man blir utloggad pga inaktivitet visas nu en sida med information om detta. 



 
 
 Leverantörer och avtal 
 
Kontorsmaterial – Nya avtalet för kontorsmaterial är nu klart och leverantör är Staples. 
Nytt för avtalet är att tidigare sortiment på ca 750 produkter har utökats till drygt 7200 produkter. 
Beställning görs som tidigare i Proceedo 
Labgaser – Nytt avtal fr o m 1 oktober med leverantör Air Liquid. Se mer information i Proceedo gällande 
beställning. Avtal och information återfinns under kategori Kemi & Lab/Labgaser.  
Kaffe – Nytt avtal och leverantör är Jobmeal. Produkter såsom kaffe, te och tillbehör återfinns i Proceedo 
under kategori Mat & dryck/Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster.  
Hyra av kaffeautomater beställs inte i Proceedo utan genom att nuvarande avtal behålls tills avtalstiden 
löpt ut, sedan tar respektive facility manager kontakt med leverantören för nytecknande av avtal. Om det 
inte ska förlängas måste man kontakta leverantören för hämtning av kaffemaskin för att slippa fortsatt 
hyreskostnad. 
Stallströ – Nytt avtal fr o m 7 oktober med två leverantörer inom två olika områden. RS produkter för 
pappersströ och Skutskär AB för kutterspån. Beställningar görs i Proceedo av enstaka bal eller pall. 
Kemi och lab avtalet – I stort sett alla av de 41 leverantörerna finns nu upplagda för beställning i 
Proceedo. Endast ett handfull leverantörer återstår, detta p g a försening från leverantörens sida. 
Kontorspapper – Nytt avtal fr o m 1 oktober och samma leverantör som tidigare, d v s Antalis. 
Beställning sker via produktkatalog i Proceedo under kategori Kontor/ Kontors- och tryckeripapper. 
Möbler och inredning – Nytt statligt avtal fr o m 19 september, 11 delområden att välja mellan. 
Beställning sker i Proceedo via ett och samma beställningsformulär, se vidare information på avtalet.  
Avtalet återfinns under kategori Möbler & inredning/Statliga ramavtalet. 
Ett delområde saknas, ”Arbetsplats och förvaring” som är överprövat 
 
Kommande avtal: 
Djurläkemedel – Leverantör Apoteket AB och kommer bli tillgänglig i Proceedo under oktober/november.  
Frågor om avtalet för djurläkemedel ställs till Tobias.Hagglund@slu.se . 
Medicintekniska/djurspecifika förbrukningsprodukter – Leverantör för medicintekniska 
förbrukningsprodukter blir Mediq, där arbete med s k ”punchout”(integrerad webbutik) pågår.  
Delområde djurspecifika förbrukningsprodukter är överprövat och dröjer därav. 
 
Information gällande avtalet för drivmedel(tankkort) 
Den 16/9 trädde nytt ramavtal för drivmedel i kraft. På grund av detta ändrades ordningen på de 
leverantörer vi ska tanka ifrån. I första hand ska tankning ske via Circle K(rang 1), i andra hand OK-
Q8(rang 2)och i sista hand Preem(rang 3).  
Tankstationer väljs i denna ordning inom det område tankning ska ske. 
Tidigare kort kan återanvändas för alla leverantörerna.  
Information om hur du beställer nya drivmedelskort finns i Proceedo under Post & Transporter / 
Tjänstefordon och förmånsbilar / Drivmedel.   
 
 
Information från Upphandling 

Inköpsenheten är alltid intresserade av kontakt med experter och behovsägare inför kommande 
upphandlingar. Om du vet med dig att du har särskild sakkompetens 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 . 
 
Kommande upphandlingar 
Resebyråtjänster ska snart upphandlas och därav efterlyser vi personer till referensgruppen, se ovan. 

mailto:Tobias.Hagglund@slu.se
mailto:upphandling@slu.se


 
Höstens utbildningar för behörighet i Proceedo 

Höstterminens utbildningar i LOU och regelverk för behörighet i Proceedo är planerade till 12 
september, 10 oktober, 12 november och 10 december. Kurserna hålls i Uppsala med möjlighet att 
ansluta via video från övriga orter. För information och anmälan se 
https://internt.slu.se/proceedoutbildning 
 
 
 
Summary in English 

- New in Proceedo:  
- Improved accounting management, automatic marking of posting value and improved keyboard 

navigation. The posting values are pre-marked when posting. This means that the suggested 
values are pre-marked and that you can change the value directly when you enter the field, ie. no 
unnecessary clicks are needed. 

- Easier navigation after completed delivery receipt, you can now easily navigate back to the order 
information and order details by clicking on the order name or number after completed delivery 
receipt. 

 
Suppliers and agreements:  

- Chemistry and lab agreement – basically all of the 41 suppliers in the Chemistry / lab agreement 
are now available for order in Proceedo.  

- Office paper - New agreement from October 1, same supplier as before, ie Antalis. Ordering is 
done through Proceedo under category Office / Office and printing paper. 

- Office Supplies - New office supplies contract is now complete.  New to the agreement is that 
earlier assortment of about 750 products has been expanded to just over 7000 products. 

- Furniture and decoration - New state agreement from 19 September, 11 sub-areas to choose 
from. Ordering is done via the same order form, see further information on the agreement.  

- Lab Gases - New agreement from October 1 with supplier Air Liquid. See more information in 
Proceedo regarding ordering. The agreement can be found under the category Chemistry & Lab / 
Lab Gases. 

- Coffee - Products such as coffee, tea and accessories can be found in Proceedo under the 
category Food & Beverage / Coffee machines with associated goods and services. Rental of 
coffee machines is not ordered in Proceedo, but via contact with the respective facility manager. 
 

• Courses in LOU and purchase regulations, for eligibility in Proceedo, is set to September 12, 
October 10, November 12 and December 10. For information and registration see 
https://internt.slu.se/proceedoutbildning.  

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