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Leverantörer och avtal
Nytt ramavtal för Förbrukningsprodukter till lantbruk och service
Avtalet omfattar förbrukningsprodukter inom två olika områden.
Område Bygg & Verktyg med leverantör Ahlsell, samt område Lantbruk med Granngården.
Avtalet finns tillgängligt via kategori Jord- & skogsbruk, Trädgård i Proceedo.
Ahlsells produkter beställs i en s k punchout(integrerad webbshop), även möjlighet till köp i butik
finns och det utförs via beställning och utskrift av rekvisition i Proceedo.
Granngården finns upplagd med två beställnings alternativ, rekvisition i butik eller fritextformulär.
Webbshop i Proceedo för Granngården förväntas vara färdig under första kvartalet 2022.
Nytt ramavtal för Planerat underhåll och entreprenader
Avtalet hittar man under kategori Lokal & fastighet/Fastighetsunderhåll.
Avtalet innehåller ett större antal leverantörer fördelat på olika områden.
Beställningen görs via anpassat fritextformulär med möjlighet att bifoga offert.
Nytt ramavtal för Medicintekniska förbrukningsprodukter
Beställning görs via punchout(integrerad webbshop) i Proceedo.
Avtalet är uppdelat i två avtalsområden, Allmänna och Djurspecifika förbrukningsprodukter.
En leverantör per område:
Mediq - Allmänna
Scandivet - Djurspecifika
Avtalet finns tillgängligt via kategori Djur/Medicintekniska förbrukningsprodukter i Proceedo.
Nytt ramavtal för Växtskydd
Avtalet omfattar växtnäring, växtskyddsmedel och utsäde med huvudsaklig leverans till SLU:s
egendomar. Avtalet innefattar två leverantörer Bröderna Berner samt Svenska Lantmännen.
Avtalet finns tillgängligt via kategori Jord- & skogsbruk, Trädgård i Proceedo.
Beställningen görs via anpassat fritextformulär med möjlighet att bifoga offert.

Tips & råd
Kvittera alltid din beställning av vara eller tjänst i Proceedo så fort den har anlänt eller är utförd,
så att leverantörsfakturan betalas i rätt tid. På så sätt undviker vi förseningsavgifter samt andra
onödiga kostnader.

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

Nyheter i systemet - Inköp
Ändra namn på beställning i stora kundvagnen(Visa alla artiklar)
Det går nu att ändra beställningens namn direkt i den “stora kundvagnen”.

Bättre hjälp vid leveranskvittens av rekvisition
Beställaren kan få hjälp av systemet vid kvittens av rekvisition genom att hämta information från ordern.
Informationen går så klart att justera om man så vill vid leveranskvittensen. Klicka på texten under “Lägg
till artiklar” till vänster i vyn för leveranskvittens.
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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 har på grund av det rådande läget f n endast deltagande via länk. Kurserna hålls via
Teams. För information och anmälan se https://internt.slu.se/proceedoutbildning

Summary in English


Suppliers and agreements:
New framework agreement for Medical consumables.
Ordering is done via a so-called punchout (integrated web shop) in Proceedo,
distributed with one (1) web shop per supplier.
The agreement is divided into two agreement areas,
General and Animal-specific consumer products with one supplier per area:
Mediq – General and Scandivet - Animal-specific
The agreement is available via the category Animal/Agriculture & Forestry, Garden in
Proceedo.

New framework agreement for Consumables for agriculture and service.
The agreement covers consumer products in two different areas.
Area Construction & Tools with supplier Ahlsell and area Agriculture with Granngården.
The agreement is available via the category Agriculture & Forestry, Garden in Proceedo.
Ahlsell can be found via a so-called punchout (integrated web shop) under the tab
Purchasing / Quick selection / Ahlsell, as well as with the option to buy in a store with a
requisition.
Granngården is available in two ordering options, requisition in store or free text form.
Webshop in Proceedo for Granngården is expected to be completed during the first
quarter of 2022.


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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