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Jul- och nyårshelgerna – glöm inte delegera!
Viktigt för dig som tänker vara ledig under jul- och nyårshelgerna: glöm inte att delegera!
•

Du som beställare gör delegation för leveranskvittens i Proceedo, under Inställningar, Delegera.
(Beskrivs i beställarmanualen avsnitt 9.5)

•

Du som slutattestant måste begära delegation från palettesupport@slu.se i god tid. Använd
blanketten för delegation av slutattest, se länk på Proceedos förstasida.

Proceedo-supporten är bemannad alla mellandagar under jul- och nyårshelgen.

Automatisk utskjutning av Java
IT-avdelningen planerar att fortsättningsvis skjuta ut nya Javaversioner med automatik ca 4 ggr om året
till de institutioner som är deras kunder. Den version som skjuts ut kommer att vara testad för de system
som används, bl a Proceedo. Denna testade version kan komma att skriva över ev. senare versioner som
man hämtat själv.

Nytt ramavtal IT-produktförsörjning
Den 29 januari börjar ett nytt avtal att gälla avseende IT-produktförsörjning. Leverantören i det nya avtalet
är Dustin. I övrigt kommer det att fungera som föregående avtal, med en punchout i Proceedo till deras
webbutik.

Övrigt om ramavtal
Nytt statligt ramavtal drivmedel för stationstankning.
Avtalet har tre leverantörer med avropsform rangordning, först rankade leverantör är OKQ8. Ramavtalet
omfattar drivmedel för stationstankning, automattvätt samt tillbehör för fordonets framförande och
nyttjande. Avtalet gäller fr o m 2015-12-01. Kortbeställning kan inom kort göras via Proceedo, se
avtalsinformation i systemet.
Kemi- och lab. leverantörer
Alla kemi- och lab. leverantörer har nu fått uppdaterade fritextformulär. Dessa finns som vanligt under
respektive leverantör eller under fliken Alternativ. Leverantörernas fritextformulär är kopplade till
leverantörsavtalet, dvs. om man använder det och samtidigt beställer någon avtalad produkt så läggs
dessa ihop till en och samma order till leverantören. Det som är nytt är att vi har lagt in länkar på
formuläret som leder till leverantörens hemsida, för att man ska kunna gå dit och söka information om
artikelns pris. Det är alltså inte en punchout, utan länken är endast till för att man ska kunna söka
information och klipp-och-klistra in informationen i fritextformuläret.
Fritext till Sigma via EDI
Tidigare har inte Sigma Aldrich kunnat ta emot fritextbeställningar via EDI (integrerad order) men nu har
vi löst detta, så även fritextbeställningar till dem fungerar som ovan.
Produktbilder på Sarstedts produkter
Sarstedts avtalade sortiment är nu uppdaterat med produktbilder på artiklarna och utförligare information.

Snabba ledtider i Proceedo
Vi har kontrollerat hur lång tid det tar i snitt från det en beställning läggs till dess den attesteras. Vi utgick
från alla beställningar som lades under oktober 2015 och det visar sig att för den största delen av
beställningarna är ledtiden väldigt kort: över 82 % attesteras inom en arbetsdag och snittiden för attest =
0,93 dag!

Proceedo-utbildning vt-16
Vårterminens kurser i LOU och regelverk för behörighet i Proceedo blir 28 januari, 7 april och 30 maj.
Anmälan som vanligt via vår webbsida https://internt.slu.se/proceedoutbildning.

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på e-handel!
Gunilla Ljungqvist
Malin Klevebrand
Micael Berner

Kontakta oss på ehandel@slu.se

