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Kemikalier, laboratorieförbrukning och transportförpackningar 

Ett nytt kompletterande avtal har upprättats för produktområdet kemikalier, laboratorieförbruk-
ningsartiklar och transportförpackningar. Transportförpackningar (t ex burkar för retur av farligt 
avfall) är ett nytt produktområde där Ni förhoppningsvis finner produkter Ni är i behov av. Utöver 
transportförpackningar innehåller avtalet produkter och leverantörer som av olika orsaker inte 
kom med i de förra upphandlingarna. Dessvärre har några leverantörer valt att inte lämna anbud 
varför vissa efterfrågade produkter kan komma att saknas. Totalt kommer 4 810 nya produkter 
kommer att finna tillgängliga i Proceedo från och med 1 april 2016.  
 
Om något är oklart är Ni välkomna att kontakta: 
Malin Klevebrand för Proceedofrågor: malin.klevebrand@slu.se 
Christer Olson för avtalsfrågor: christer.olson@slu.se 

 
 

Förstudie inför övergång till Proceedos fakturahanteringssystem 

Ekonomiavdelningen genomför, enligt ett uppdrag i universitetsadministrationens 
verksamhetsplan för år 2016, en förstudie om en övergång från PaletteArena till Proceedos 
elektroniska fakturahanteringssystem.  Syftet är att minska antalet system, minska 
administrationen, kunna nyttja giltiga avtal och utnyttja befintliga system bättre.  
 
Förstudien pågår under våren 2016 och drivs av Susanne Afzelius (inköpschef, projektledare) 
och Elin Kamara Jakobsson (chef reskontra). Ekonomiregistrerare från vissa institutioner 
kommer att bli delaktiga inom projektet som verksamhetsrepresentanter.   
 
Information om genomförande och tidplan meddelas i juni när förstudien förväntas vara klar. 
Övergången planeras ske under hösten 2017. Ev. frågor ställs till susanne.afzelius@slu.se eller 
elin.jakobsson@slu.se 
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Problem med SSO-inloggning 

I några fall har användare haft problem med sin SSO-inloggning, d.v.s. AD-inloggningen via 
medarbetarwebben – man får felmeddelande Error in SSO-login. Troligen beror detta på någon 
uppdatering av den egna webbläsaren. Man kommer dock vidare från felmeddelandet genom 
att trycka Refresh (F5). 
 
 
Fortfarande fraktfritt från Staples 

Överenskommelsen om fraktfritt på leveranser från Staples gäller fortfarande, till vidare 
meddelas. Information om detta har tidigare gått ut till institutionerna via inköpsrollen. Om ni 
debiteras frakt på fakturor från Staples så vänd er till Magnus.Parenmark@staples.com och 
begär kreditering. 
 
 
Delegation av attesträtt när attestant slutar 

När en attestant slutar sin anställning och är avslutad i Proceedo kan inte pågående 
beställningar godkännas, om sådana finns i flödet till denna attestant.  
Vi uppmanar alltså att man från institutionen lämnar in en delegation till palettesupport@slu.se 
för den person som ska bli ersättare redan innan attestanten slutar, så att delegationen kan 
läggas in i systemet innan attestanten försvinner ur Proceedo. 
 
 
Support - säkrare svar via e-post! 

Merparten av frågor till Proceedo-supporten kommer via e-post. Eftersom vi är flera som kan 
dela på supporten så kan någon av oss vanligen besvara frågorna direkt eller i alla fall inom 
samma dag. Vi kan däremot inte garantera att du får svar på telefon, om den du ringer upp av 
något skäl är frånvarande. Säkrast och snabbast svar får du alltså om du skickar e-post till 
ehandel@slu.se!   
 
 
 
 
 
 
 
Hälsningar från oss på e-handel! 
 
 
Gunilla Ljungqvist  
Malin Klevebrand 
Micael Berner 
 
 
Kontakta oss på ehandel@slu.se 
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