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Proceedoinfo 17:2                                                                                            April  2017 
 
Innehåll  

 30 000 order i Proceedo! 

 Förändring: Beställning av fruktabonnemang inte längre i Proceedo 

 Införande Proceedo EFH/Inköp 9.0 – ändrad tidplan 

 Avtal och leverantörer i Proceedo 

 Utbildning i LOU och regelverk för behörighet i Proceedo 

 Summary in English 
 
 

30 000 order i Proceedo! 

 
Den 20 mars skapades order nummer 30 000 i Proceedo! Roligt att se att vi hela tiden ökar 
antalet beställningar i systemet!  

 
 

Förändring: Beställning av fruktabonnemang inte längre i Proceedo 

 
Vi kommer att plocka bort formuläret för beställning av fruktabonnemang i Proceedo. Det har 
visat sig fungera dåligt att matcha dessa fakturor mot beställningen eftersom det är ett 
abonnemang. Beställning av abonnemanget ska fortsättningsvis göras utanför Proceedo. 
Beställning av enstaka fruktleveranser som inte ingår i något abonnemang ska däremot göras i 
Proceedo som vanligt. 
 
 
Införandet av Proceedo EFH/Inköp 9.0 – ändringar i tidplanen 

 
Vi korrigerar de uppgifter om införandet av Proceedo EFH/Inköp 9.0 som meddelades i 
Proceedoinfo 16:6. 
 
Beslut har tagits om följande förändringar i tidsplanen  

 Ny attestmotor 2.0 – planerad till våren 2017 

 Övergång till version 9.0 inköp – planerad till september 2017 

 Övergång till fakturahantering, EFH (dvs byte från Palette) – nu planerad till Januari 2018 
(efter bokslutet) 

 
Denna ändring görs främst för att övergången till Proceedo EFH inte ska krocka med 
budgetarbetet och införandet av det nya budgetverktyget i Agresso. 
 
 



 Avtal och leverantörer i Proceedo 
 
Catering Uppsala – nu finns det ett påsk-sortiment upplagt i Proceedo. Markera Compass 
Group AB/Eurest och skriv ”påsk” i sökrutan för produkter så kommer dessa artiklar upp. 
 
Catering Alnarp – vi har nu förbättrat beställningssättet för catering i Alnarp. Sortimentet är nu 
mer överskådligt i Proceedo och man gör beställningen i specifika beställningsformulär för de 
olika artiklarna. Restaurang Alnarp har varit delaktig i detta och ser fram emot fler beställningar 
från Proceedo framöver! 
 
 
Utbildning i LOU och regelverk för behörighet i Proceedo 
 
Eftersom utbildningstillfället i maj blev fullbokat ganska snabbt, har vi beslutat lägga ett extra 
utbildningstillfälle den 15 juni. Ni hittar information och länk till anmälan som vanligt på 
https://internt.slu.se/proceedoutbildning.  
 
Därefter kommer ingen utbildning att ges förrän i september. Datum för höstens 
utbildningstillfällen är ännu inte beslutade. 
 
 
Summary in English 
 

 Now 30 000 orders in Proceedo! It is nice to notice that we manage to increase the use of 
the system so fast.   

 Change - Ordering of subscription of fruit baskets shall no longer be made in Proceedo. The 
invoice matching process don’t function as planned and we will therefore remove the order 
form. Single orders of fruit that is not included in a subscription shall be made in Proceedo 
as usual. 

 Replacing of Palette. In Proceedoinfo 16:6 we informed that Palette is going to be replaced 
by Proceedo EFH. There is now changes in the time table: The ordering system is planned 
to be upgraded in September 2017 but the change from Palette to Proceedo EFH will take 
place in January 2018. 

 Agreements and suppliers in Proceedo: Catering Uppsala now provide items for Easter.  

Catering Alnarp now have more clearly disposed items in Proceedo.   

 Courses on rules and regulations for authority in Proceedo. One extra opportunity is added 
on June 15th in Swedish. If you need education in English, please contact ehandel@slu.se. 

 
Regards from the e-commerce team! 
 
 
 
 
Hälsningar från oss på e-handel 
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Malin Klevebrand 
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