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Snart uppgraderar vi till Proceedo-version 9.0!  
 
Den 28 september kommer vi att gå över till den nya versionen av Proceedo! Det innebär 
ett nytt html-baserat gränssnitt, dvs. Proceedo kommer inte längre att kräva Java. 
Funktionaliteten kommer att vara densamma men det kommer att se annorlunda ut.  
Vi har haft ca 50 testpiloter som har arbetat i den nya versionen sedan innan sommaren och de 
är positiva till det nya gränssnittet! 
 
I samband med övergången kommer vi även att lansera Proceedoportalen som är en plats på 
Medarbetarwebben där vi kommer att samla allt material och information om Proceedo 
framöver. 
 
Vid övergången kommer det att finnas digitala handböcker för beställare, ekonomiregistrerare 
samt attestanter. Länk till dessa kommer att skickas ut i ett extra Proceedoinfo den 25 
september. Då kommer ni även att få all information ni behöver inför övergången. 
 
Håll utkik efter nästa Proceedoinfo 25 september – helt ägnat åt den nya 
Proceedoversionen! 
 
 
 
Info om formulär 
 
Inför övergången till Proceedo 9 är vi tvungna att ändra om i de flesta beställningsformulären. 
Det innebär att det inte kommer att gå att återanvända gamla beställningar eller använda 
mallar som är skapade i gamla Proceedo. Detta gäller både fritextformulär samt formulär som 
är specifika för en viss leverantör. 
 
Vi försöker att ändra i formulär så sällan som möjligt, på grund av ovan nämnda konsekvens, 
men i och med att vi byter gränssnitt så behöver vi göra det nu eftersom viss funktionalitet i 
formulären ändras. 



 
När vi går över till nya Proceedo kommer ni att kunna återanvända beställningar som ni har 
skapat i den nya versionen, samt även skapa nya mallar som ni kan använda framöver. I nya 
Proceedo blir det ännu enklare att arbeta med mallar. 
 
 
Gamla ordrar som inte är leveranskvitterade 
 
Det ligger många ordrar som inte är kvitterade i systemet. Vi vill uppmana er att avsluta ordrar 
som ni har där ni vet att leverans inte kommer att ske. Under hösten kommer vi att avsluta 
ordrar som är äldre än 30/6 där ingen leveranskvittens har gjorts. Om ni vet med er att ni 
har en gammal order som ligger och inte är kvitterad, och ska ligga kvar av någon anledning, så 
vill vi gärna att ni meddelar oss det.  
 
 
Avtal och leverantörer i Proceedo 
 
Översättningstjänster: Nu finns ett beställningsformulär gällande översättningstjänster i 
Proceedo. Det är ett statligt ramavtal och leverantör är Semantix. Språkområdet omfattar 
översättning inkl. språkgranskining till/från engelska. Mer info finns i beställningsformuläret. 
 
Fastighetsunderhåll: Nytt avtal för fastighetsunderhåll kommer att läggas upp inom kort. 
Avtalet har heter ”Planerat underhåll och entreprenader” 
 
Fisher: Leverantören Fisher Scientific GTF har fått ett nytt formulär för beställning av offererade 
varor. 
 
 
Utbildning i LOU och regelverk för behörighet i Proceedo 
 
Anmälan till kursen ”LOU och riktlinjer för inköp”  kan göras på 
https://internt.slu.se/proceedoutbildning.  De kommande kurstillfällena är 26 oktober och 14 
december. 
 
 
Summary in English 
 
Summary of the contents in this Proceedoinfo: 
• Upgrade to new version of Proceedo on September 28. The new version has got a new 

interface and it no longer requires Java for login. At the same time we launch the Proceedo 
portal on the web, with login, e-manuals and useful information. An extra Proceedo info will 
be published on September 25, with information regarding the change. 

• Order forms in Proceedo. The change to new Proceedo version requires changes in most 
of the order forms. As a consequence it will not be possible to re-use previous orders or use 
order templates made in the old version. 

• All orders with unconfirmed delivery made before June 30, will be closed before we 
upgrade Proceedo. Please confirm delivery on orders already delivered an close any old 
orders where you don’t expect delivery. If you have old orders yet to be delivered, please let 
us know!  

• New framework agreements in Proceedo: New order form for Translation services for the 
agreement in Proceedo. Also new order form for the agreement with supplier Fisher 
Scientific GTF   

• For those who need education for authority to order or approve orders in Proceedo and 
cannot attend the Swedish spoken courses we can provide a web based solution – please 
contact ehandel@slu.se.  
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Hälsningar från oss på e-handel 
 
 
Gunilla Ljungqvist  
Malin Klevebrand 
Micael Berner 
 
 
Kontakta oss på ehandel@slu.se 
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