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Innehåll  
• Begränsad support över jul och nyår 
• Kom ihåg att delegera vid julledighet 
• Nya leverantörer i systemet – laboratoriegaser och kemikalier 
• Viktigt angående fritextbeställningar till Atea och Staples 
• Vårterminens utbildningstillfällen för Proceedo-behörighet  
• Dölja konteringsdimensioner som inte alltid används  

 
 

Begränsad support över jul och nyår 
Under mellandagarna 29 + 30 december samt 2 + 5 januari kommer e-handelssupporten att vara 
obemannad. Frågor hänvisar vi i första hand till de olika manualerna, länkar till dessa finns både på 
Proceedos förstasida och på inköpsenhetens webbsida för E-handel/Proceedo. 
 
Kom ihåg att delegera vid julledighet 
Tänk på att lägga in delegeringar för slutattest samt för att leveranskvittera när ni går på julledighet! 
 
Nu finns en länk till delegationsblanketten för slutattest på startsidan i Proceedo: 

 
 
 
 
 



Nya leverantörer i systemet 

Laboratoriegaser 
Nu ligger nya ramavtalet för Laboratoriegaser i Proceedo. Det är AGA Gas AB som är leverantör och 
deras produkter ligger inne i systemet i en katalog. Ett beställningsformulär finns för beställning av 
specialgas.  

Även ramavtalet för flytande helium och kväve ligger inne i Proceedo. Där ska en förnyad 
konkurrensutsättning göras innan beställning sker. Själva beställningen gör man sedan via ett 
formulär i Proceedo. 

Mer information gällande avtalen finns i Proceedo under avtalsinformation och på inköpsenehetens 
webbsida. 

Kemikalier 
Från och med 1 januari har vi ett nytt ramavtal gällande Kemikalier. Det omfattar 32 leverantörer 
med över 9 000 artiklar inom kemikalier, oligonucleotider och antikroppar. Alla leverantörsavtal med 
tillhörande produkter kommer att finnas tillgängligt i Proceedo från och med 1 januari.   
Observera att det inte kommer att se likadant ut som förut; det kommer inte att finnas några 
tummen-upp-märkta produkter, utan användaren väljer  vid beställning den produkt som har det 
lägsta priset av de produkter som är likvärdiga ur kvalitets- och behovssynpunkt samt 
leverantörens leveransförmåga.  
Mer information gällande avtalet kommer att finnas i Proceedo under avtalsinformation och i 
ramavtalsinfoblad på inköpsenhetens webbsida så snart det nya avtalet börjar gälla i januari. 
Ett informationsmöte om det nya kemikalieavtalet kommer att hållas i slutet av januari. 
 

Viktigt angående fritextbeställningar till ATEA och Staples 
Om man vill beställa något med fritext till Staples eller ATEA är det viktigt att man använder deras 
specifika fritextformulär som ligger under fliken Alternativ. Dessa specifika formulär är kopplade till 
ordermejladresser hos dem som går rätt. Detta gäller även övriga avtalsleverantörer där vi har 
specifika fritextformulär, se nedan: 

 



Vårterminens utbildningstillfällen för Proceedo-behörighet 
Följande datum är planerade för vårterminens utbildning i LOU och inköpsregler för behörighet till 
Proceedo.  
 
Vi uppmanar särskilt alla som tilldelats tillfällig behörighet i Proceedo att anmäla sig till denna 
utbildning, då den är obligatorisk för behörighet i Proceedo. 
 
Utbildning i Uppsala: 
17 mars 13-14.30 Utbildning i Uppsala (sal J undervisningshuset)  
2 juni  10-11.30 Utbildning i Uppsala (sal J undervisningshuset)  
 
Utbildning via videolänk för övriga orter: 
27 januari 13-14.30 Utbildning via videolänk, samtliga orter   
28 april 13-14.30 Utbildning via videolänk, samtliga orter 
 
Utbildning i hur man beställer, konterar, attesterar och leveranskvitterar i Proceedo finns i vår 
webbutbildning som ni kan gå igenom efter LOU-kursen när ni själva önskar – rekommenderas också 
som en uppfräschning för er som tidigare gått utbildning! 
 
Se information och länk till anmälan på kurswebbsidan (länk på inköpsenhetens webbsida/e-
handel/Proceedo).  

 
Dölja konteringsdimensioner som inte alltid används 
Nu finns möjligheten att dölja vissa fält i konteringsbilden. Från och med måndag i nästa vecka så 
kommer vi på SLU-nivå att dölja två av dem, Fritt och Ansvarig. Ni som vill ha dessa synliga, se nedan. 

Det har tillkommit en funktion över konteringsdelen i fliken som heter 
”Konteringsdimensionsinställning” följt av ett kugghjul.  

 
 

 

 Om man klickar på texten så öppnas en ruta där alla 
konteringsdimensioner syns. De gråmarkerade kan 
man inte dölja.  
 
Ni som brukar använda fältet Fritt, bockar bara i rutan 
framför Fritt och trycker på knappen ”Spara”, så 
kommer den att bli synlig. 
 
Fältet Ansvarig blir synlig automatiskt vid de tillfällen 
som det måste finnas en kod där, annars är den gömd. 
Vill ni att den alltid ska vara synlig så gör ni på samma 
sätt som i punkten ovan. 

 
  

 

https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/upphandling-och-inkop/e-handelssystemet-proceedo/utbildning-proceedo/


 
 

I bilden till vänster ett exempel där vald produkt 
kräver en kod i fältet för ”Ansvarig”, då blir kolumnen 
synlig trots att det inte finns någon bock i listan för 
”Visa dimensioner” 
 

  

 
 
God Jul och Gott Nytt År, önskar vi på e-handel! 
 
 
Malin Klevebrand 
Carola Ekman 
Gunilla Ljungqvist 
  
 
 
Kontakta oss på ehandel@slu.se 
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