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Infoblad till leverantörer
Obs! Vi har bytt version på Infoblad till leverantörer - du som använder ett tidigare nedladdat infoblad
behöver ladda ner ett nytt med våra ändringar – se länk i Proceedo eller på vår webbsida.

Utbildning för behörighet i Proceedo under höstterminen
Följande tillfällen finns under hösten för utbildning i LOU och regelverk, för behörighet i Proceedo:
6 okt 13-14.30, 5 nov 10-11.30 och 9 dec 13-14.30. Anmäl redan nu!
Samtliga kurser ges på Ultuna, med möjlighet att koppla upp sig med Jabber från de övriga orterna.
Anmälan till LOU-kurs görs på https://internt.slu.se/proceedoutbildning
Kompletterande utbildning i hantering av Proceedosystemet ges därefter som webbkurs, vid ett tillfälle
man själv väljer, se information på kurswebbsidan.
Kurserna ovan ges endast på svenska. Om behov finns för kurs för engelskspråkig personal kontakta
ehandel@slu.se.
Obs - ni som fortfarande har tillfällig behörighet till systemet, glöm inte att anmäla er till kurs!
Till prefekter: Vi påminner om fördelarna med att begränsa antalet beställare så att de som beställer får
möjlighet att bygga upp sin beställarkompetens och kännedom om inköpsreglerna! Det tar oftast
mycket längre tid för en sällanbeställare att lägga beställningar i Proceedo än det tar för en rutinerad
beställare att lägga samma beställning.

Nya avtal i Proceedo
Nytt SLU-avtal gällande resurskonsulter
Nytt avtal har tecknats med Poolia rörande Resurskonsulter inom områdena IT (exklusive högre
kompetensnivåer inom några konsultkategorier), Ekonomi, Personal, Lön och Infrastruktur. Avtalet
gäller från och med nu och i två år, med option på ytterligare två år. Information om hur beställning går
till finns upplagt i Proceedo. För högre kompetensnivåer inom de konsultkategorier inom IT som är
exkluderade, hänvisas till de statliga ramavtalen ”IT-konsulttjänster, resurskonsulter” och
”Programvaror och tjänster” alternativt genomförs egen upphandling för varje specifikt behov.
Inköpsenheten har tagit fram en mall för de fall egen upphandling blir aktuellt.
Frågor om ovanstående ställs till Stefan Palm, stefan.lb.palm@slu.se, 018-67 2640.
Kaffeautomater
Nytt statligt ramavtal kaffeautomater och råvaror gäller från februari 2015. Tänk på att avropa på det
nya avtalet när nuvarande leveransavtal går ut. I det nya avtalet ska avrop göras från geografiskt område
7 – rikstäckande, där JobMeal är högst rankad leverantör. Detta innebär att för några orter blir det
aktuellt med byte av leverantör när leveransavtal ska tecknas för ny period.
Observera att råvaror ska beställas på det gamla avtalet så länge man har ett leveransavtal som grundar
sig på det gamla ramavtalet. Eftersom det gamla avtalet inte längre är aktivt i Proceedo gäller att sådana
beställningar på detta avtal får göras som fritextbeställningar.
När man avropat nytt leveransavtal på det nya ramavtalet ska också råvarorna beställas enligt det nya
avtalet.
Vad gäller det pågående avtalet för vattenautomater gäller samma sak; att man ska välja det
rikstäckande område 7; tänk på detta när era nuvarande serviceavtal behöver förnyas.
Översättningstjänster
Det statliga ramavtalet är inlagt med de tre avtalade leverantörerna. Det finns två olika beställningsformulär till respektive leverantör; ett för beställning av språkgranskning/korrekturläsning och ett för
översättning.
Beställaren fyller i formuläret och bilägger de bilagor som det gäller, i redigerbart format. I konteringsläget fyller man i koden TEXT i fältet Ansvarig. Det gör att beställningen i nästa steg kommer till SLU:s
språkkoordinator.

Om man inte ser fältet Ansvarig får man ändra i sina inställningar så att det fältet ska vara synligt, detta
val görs under Konteringsdimensioner (kugghjulet). Man kryssar i bocken och klickar på Spara.

Språkkoordinatorn granskar beställningen och gör en förfrågan till leverantören om pris och leveranstid.
Ev. justeringar görs och språkkoordinatorn återkopplar till beställaren och får OK på pris och leveranstid.
Därefter skickar språkkoordinatorn beställningen vidare i flödet. Därefter konteras och attesteras
beställningen som vanligt.
Vid leverans gör beställaren leveranskvittensen i Proceedo. Om materialet levereras till
språkkoordinatorn först så gör beställaren leveranskvittensen först när denne får materialet från
språkkoordinatorn.
Kontorsmateriel
Nytt statligt ramavtal gällande kontorsmateriel gäller från 22 augusti, den högst rankade leverantören är
även i detta avtal Staples. Avtalet har dock avsevärt färre avtalade produkter än tidigare avtal, 750
artiklar, se Proceedo. Nya kataloger är inlästa i Proceedo från den 3 september. Obs. att Staples tar ut
fraktkostnad på samtliga beställningar som är under 500 kr. För samtidiga leveranser till samma
leveransadress ska enligt avtalet endast en fraktavgift tas ut även om det gäller flera beställningar.
Obs! Var uppmärksam på att du inte kan återanvända gamla beställningar eller mallar från Staples som
du har haft innan 3/9. Alla beställningar och mallar som görs efter 3/9 kan återanvändas då de ligger
mot det nya avtalet.
Brandskydd
Nytt leveransavtal gällande brandskydd är tecknat med leverantören Kidde. Avtalet samt katalog med
produkter finns i Proceedo fr.o.m. 1/9.

Information rörande befintliga leverantörer
Kundnummer hos AGA Gas - AGA uppmanar alla som beställer från dem att skaffa ett eget
kundnummer hos dem. Detta för att det ska bli rätt i deras system vid beställning genom Proceedo.
Återanvändning gamla beställningar från Swevet – Om man vill återanvända en gammal beställning för
djurläkemedel från Swevet är det bättre att plocka upp artiklar från sin favoritlista inne i punchout:en
(webbutiken) i Proceedo än att återanvända en gammal beställning.

Förslag på tillägg av ytterligare kemikalier och laboratorieförbrukningsartiklar
Upphandling har genomförts på produktområdena kemikalier, molekylärbiologiska produkter, primerantikroppar, laboratorieförbrukning, inkl. apparater under 20 000 SEK. Tillsammans har mer än 17 000
produkter lagts in i Proceedo. Avtalet för kemikalier har nu funnits i Proceedo i åtta månader och avtalet
för laboratorieförbrukning i fyra månader, bägge med positivt resultat.
Ändå vet vi att inte alla produkter vi har behov av finns upplagda i Proceedo. För att komplettera
produktlistan kommer en kompletterande upphandling att påbörjas under 2015. Om Ni saknar någon
produkt i Proceedo är vi tacksamma om Ni klickar på länken nedan och skriver in den saknade
produkten i listan. Produkten kommer då att tas med i ovan nämnda upphandling.
Det är av stor vikt att saknade produkter skrivs in i listan då de annars inte kommer med i
upphandlingen och kan läggs upp i Proceedo.
https://arbetsplats.slu.se/sites/adm/produktlista
Vi tackar för Ert tidigare engagemang och hoppas på fortsatt delaktighet.
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