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Åtgärda gamla okvitterade ordrar i Proceedo! 
I Proceedo ligger ett antal ordrar för 2016 som ännu inte har blivit leveranskvitterade. Det kan 
bland annat bero på att ordernummer har saknats på fakturan så att den blivit betald utan att 
matchning skett. Många okvitterade ordrar gäller rekvisition för synundersökning - även 
rekvisitioner ska leveranskvitteras, i detta fall när man hämtat ut glasögonen.   
 
Gör en sökning på fliken för leveranskvittens med status Ej kvitterad och åtgärda ev 
okvitterade beställningar som är klara. Åtgärda antingen genom att leveranskvittera med Ny 
kvittens om leverans skett, eller Avsluta om leverans inte kommer att ske. 
 

 
 
 
Hur man leveranskvitterar respektive avslutar en order beskrivs i avsnitt 9 i manualen Att göra 
ett inköp, som du hittar via snabblänk under Genvägar i Proceedo eller på inköpsenhetens 
webb på sidan Support vid inköp. 
 
 
Avtal i Proceedo 
 
Nytt lokalt ramavtal för djurfoder finns nu för beställning i Proceedo. Leverantörer är 
Lantmännen och Svenska foder. Avtalet finns under kategori Jord, skogsbruk, djur, 
trädgård/Djur. Produkter finns för nöt, häst, gris, fjäderfä och smådjur (råtta,kanin) och är till stor 
del beställbart i bulk(minst 3000 kg med möjlighet att beställa mindre kvantitet för test av nytt 
foder). Vissa produkter finns också beställbara på säck och styckevis.  
Leveranserna är geografiskt begränsade till Lövsta, Ultuna (UDS & KV) och Röbäcksdalen.  
Se mer specificerad information om leveranser under avtalsinformationen i Proceedo. 
 



Ramavtalet för laboratorieförbrukningsartiklar:  
Alla produkter tillhörande leverantören Leica har flyttats över till Triolab. Gäller fr.o.m. 13/1 2017 
och omfattar 30 st. produkter. Leica är i och med detta borttagen som leverantör i Proceedo. 
 
Ramavtalet för Catering Uppsala: Nu finns semlor inlagt i systemet! Det är även inlagt 
information om de olika menyerna, vad de innehåller etc.  
 
 
Statistik Proceedo för 2016 
 
Nu kan vi summera ännu ett år med Proceedo och det är kul att se att användandet hela tiden 
ökar! Under 2016 lades 11 360 order vilket är en ökning med 25% mot 2015. Det har beställts 
för 107 MSEK jämfört med 69 MSEK året innan. Genomsnittstiden från beställning till attest 
mättes i oktober och ligger på 1 arbetsdag för hela SLU. 78% av fakturorna som har koppling till 
en beställning i Proceedo matchade helt, vilket är en ökning mot 69% 2015. 
 

 
 
Vi analyserar också hur stor del av det totala antalet fakturor på SLU som har en koppling till en 
order i Proceedo, hur stor del som hör till de s.k. undantagen (som inte kan beställas i 
Proceedo), samt hur stor potential som finns (som borde kunnat beställas i systemet). 2015 
hade 8,9% av alla fakturor en koppling till en order i Proceedo. Under 2016 är siffran 12,8%, 
vilket är en ökning med 3,86%. 
 

  
Så vi ser nu fram emot ett nytt år med ett ännu högre användande av systemet. Bra jobbat ute i 
verksamheten! 
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Vårterminens utbildningar för behörighet i Proceedo 
 
Vårterminens utbildning i LOU och regelverk för behörighet i Proceedo kommer att ges 26 
januari f.m., 14 mars e.m. och 18 maj f.m. (notera att datum för kursen i mars har ändrats efter 
det preliminära meddelandet i december). Anmälan görs på webbsidan 
https://internt.slu.se/Proceedoutbildning. 
 
 
 
Summary in English 
 
• Take care of old orders lacking delivery registration! The cause may be that invoices 

have been paid in Palette without previous delivery quittance in Proceedo, due to missing 
order number in the invoice. Search orders with the status “Not received” on the Confirm 
delivery tab and confirm delivery if it is received (or Close order if you don’t expect any 
delivery). See manual Ordering in Proceedo section 9, find shortcut to manuals on the 
Proceedo start page. 
 

• Framework agreements in Proceedo   
• New local framework agreement for animal feed is now available for ordering in Proceedo.  
See more detailed information about shipments in the contract information in Proceedo. 
• Laboratory accessories:  All products belonging to the supplier Leica has shifted to 
Triolab.from. 13/1 2017 Leica are thus removed as a supplier of Proceedo. 
• Catering Uppsala: Now there are “semlor” (easter buns) entered in the system! There is 
also updated  information about the different menus, content etc. 
 

• Statistics for 2016 shows that the use of Proceedo is constantly increasing. The increase 
of orders made in the system is 25% compared to 2015. We are looking forward to a new 
year with an even higher usage of the system. 
 

• Courses on rules and regulations for authority in Proceedo will be given Jan. 26 a.m., 
March 14 p.m. and 18 May a.m. Please register on the website 
https://internt.slu.se/Proceedoutbildning . 

 
 
 
 
 
Hälsningar från oss på e-handel 
 
 
Gunilla Ljungqvist  
Malin Klevebrand 
Micael Berner 
 
 
Kontakta oss på ehandel@slu.se 
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