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Proceedoinfo 13-2                                        December 2013 

 
Kontrollsteg i Proceedo 
 
Vi har lagt in två kontroller i Proceedo för att inte få med icke godkända konteringar till Palette, 
1. Om det finns en kontering som innehåller konto 4999 så kommer beställningen att gå till 

ekonomiavdelningen efter ekonomiregistrerarens steg i flödet. När ekonomiregistreraren 
justerar kontot till ett giltigt värde, så försvinner det extra steget. 

2. Om en attestant lägger en beställning i Proceedo sätts automatiskt kostnadsställe 999. 
Ekonomiregistreraren sätter sedan i sitt steg det rätta kostnadsstället. Om det finns en 
kontering på kst 999 så går slutattesten till ekonomiavdelningen om inte 
ekonomiregistreraren justerar värdet till ett kst till ett giltigt kst.. 
 
 

Information om Proceedo under jul- och nyårs-perioden 2013 
 
Under dessa första månader med Proceedo i drift har vi inte haft möjlighet att trimma in de 
nödvändiga rutinerna kring helgdagar och semestrar. Under mellandagarna kring jul och nyår 
är det osäkert om ekonomiregistrerare och attestanter finns på plats i era respektive flöden på 
institutionerna – om så inte är fallet går inte beställningar iväg till leverantörerna.  
Vi på e-handel kommer dessutom endast att kunna ge sporadisk support av Proceedo under 
perioden 13-12-21—14-01-06, om något skulle inträffa. Det säkraste sättet att undvika 
bekymmer är därför att avvakta med att lägga beställningar i Proceedo under denna 
period. Beställningar som inte kan vänta kan – undantagsvis - göras vid sidan av Proceedo. 
Fakturan kommer då att få hanteras i Palette. 
 
Observera att ni behöver bevaka leveranser om ni har pågående beställningar i Proceedo, 
kontrollera om ni har leveranser att leveranskvittera och delegera om nödvändigt till någon 
annan att göra leveranskvittering om ni tänker vara lediga själva. 
 
Vi är tillbaka den 7 januari i vanlig omfattning! 

 

 

 

önskar vi på e-handel! 

Malin Klevebrand 

Gunilla Ljungqvist 

Carola Ekman  

Lena Ahrnborg 

Kontakta oss på ehandel@slu.se 
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