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Visma Proceedo byte av databas
Helgen 12-13 september 2020 bytte Visma Proceedo databas.
Databasbytet gick bra. Dagarna efter bytet förekom störningar i systemet men dessa är
åtgärdade nu och systemet fungerar nu som vanligt.

Information från Upphandling
Brev och paketförmedlingstjänster
Arbetet med ett avrop från Kammarkollegiets ramavtal för brev- och paketförmedlingstjänster
pågår. Det är två avtalsområden, brevförmedling samt paketförmedling, det blir två separata
avrop som kommer att ske parallellt. Det första steget blir att identifiera behovet på SLU och ett
mail om detta kommer att skickas ut till inköpsrollerna.
Därefter sker avropet, nya avtal beräknas vara på plats före årsskiftet.
Eventuella frågor ställs till Henning Richardsson, henning.richardsson@slu.se

Leverantörer och avtal
Nytt ramavtal för Bussresor med chaufför.
Avtalet är uppdelat i 6 olika regioner och är rangordnat. Avtalet finns under kategorier Post &
transporter/Bussresor.
Förklaring av rangordning: Man ska alltid i första hand välja rang 1 och endast efterföljande rang
2 och därefter 3, om 1:an inte kan utföra uppdraget.
All catering, affärsluncher, docentmiddagar m m i Uppsala ska beställas från Eurest och via
Proceedo om det är SLU som står för kostnaden.
Observera att restaurangen kan neka beställningar som inte görs via Proceedo.
Hela det avtalade sortimentet av catering finns tillgängligt i Proceedo.
Om man som privatperson själv bekostar t ex sin lunch är det naturligtvis valfritt att välja
restaurang, avtalet gäller då SLU står för kostnaden.
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Tips & råd
-

För att se hur länge ett ramavtal löper kan man gå in på en av de produkter/formulär i Proceedo
som tillhör avtalet och klicka in på Mer info eller Länk till avtalet, se nedan bilder.

Nyheter i systemet
Dölj sparade rapportfrågor (Proceedo Rapportgenerator)
Nu kan användaren dölja listan med sparade rapportfrågor.
Tack vare detta får användaren en större yta att arbeta med sina rapporter.
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Höstens utbildningar för behörighet i e-handelssystemet
Höstens kurser i LOU och inköpsregler för behörighet i Proceedo är planerade till 12:e november, 10:e
december. Vi p g a det rådande läget dragit ner på antal deltagare på plats i Uppsala, så att det finns
möjlighet att sprida ut sig i undervisningssalen. Vi har därmed ökat antalet deltagare på länk.
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


Visma Proceedo replaces database:
The weekend of 12-13 September 2020, Visma changed the Proceedo database.
The database change went well.



Suppliers and agreements:
New framework agreement for Catering Alnarp
As of September 1, there is a new framework agreement for catering services in Alnarp in
Proceedo. The new supplier is Pembert & Gustafsson HB, the agreement can be found
under the category Food & beverage / Restaurant catering.
 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 oss i e-handelsteamet!
Regards from the e-commerce team!
Micael Berner
Maria Holm
Erica Löfgren (systemfunktionen)
Kontakta oss på ehandel@slu.se
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