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Ändringar i beställningsflödet fr.o.m. 5 februari 
 
De beställningar som endast innehåller artiklar som är kemikalier/lab.förbrukning, samt i vissa 
fall kontorsmaterial och städprodukter, kommer från och med den 5 februari att gå direkt till 
slutattest. Alltså inte via en ekonomiregistrerare. 

Därför är det extra viktigt att beställaren anger kontering redan från början, dvs: 
• Fyller i rätt kostnadsställe, projekt och ev. fritt fält redan när beställningen görs 
• Fyller i fältet ”Köpet avser” (ver.text) med text om vad köpet avser 

 
Övrigt att tänka på: 

• När det gäller återanvändning av beställningar vill vi uppmana till att i största möjliga mån 
endast återanvända sina egna beställningar, eftersom den tidigare lagda konteringen finns 
kvar när man återanvänder beställningen. Även dessa beställningar går direkt från 
beställning till slutattest, vilket gör det extra viktigt att kontrollera att texten i fältet ”Köpet 
avser” (ver.text) fortfarande är aktuell och ändra denna vid behov. 

• Vill ni att beställningen ska passera en ekonomiregistrerare så kan ni ändra det förvalda 
kostnadskontot till 4999. 

Denna förändring är ett steg inför övergången till Proceedo fakturahantering som kommer att 
ske i april.   

 
 
  



Övergång till Proceedo EFH 
 
Som vi informerat om tidigare så lämnar vi Palette och går över till Proceedo:s fakturahantering i 
april. Vi arbetar just nu intensivt inför detta och här kommer information om viktiga datum: 

• Planerat startdatum för hantering av fakturor i Proceedo är den 11 april 
• Proceedo kommer att vara stängt för beställningar under perioden 29 mars till 6 

april. Dock kommer man att kunna leveranskvittera och attestera som vanligt under 
perioden. 

Inför övergången kommer elektroniskt utbildningsmaterial att finnas för alla roller i 
verksamheten. Vi planerar även för frågestunder och datastugor. Mer information om detta 
kommer under februari. 
 
   
Ny beloppsgräns för direktinköp   
 
Tröskelvärden för inköp fastställs av EU-kommissionen och revideras vartannat år. 
Kommissionen har beslutat att följande beloppsgränser ska gälla från och med den 1 januari 
2018.   

Direktupphandlingsgränsen är nu 586 907 kronor d.v.s. något högre än tidigare. 

Inköp över denna gräns kräver att formell upphandling med anbudsinfordran genomförs innan 
man gör beställningen eller att man beställer från ett existerande ramavtal. 
 
 
Avtal och leverantörer 
 
Det finns nu ett nytt ramavtal för cateringtjänster för Alnarp som gäller från och med 1 januari, 
leverantör är Restaurang Alnarp. Beställningar ska från och med nu skickas via Proceedo 
Avtalet ligger under kategori Mat & Dryck/Restaurang-catering/Alnarp. 
 
 
Statistik Proceedo 2017 
 
2017 blev ännu ett år med ökat användande och beställningar i Proceedo.  
 

2016 2017 
Antal ordrar i Proceedo 11 360 13 978 
Antal orderrader i Proceedo 29 815 36 930 
Total ordersumma (SEK) 107 047 189 117 023 590 
Antal fritext över 100 000 SEK 56 55 
Antal användare som lagt en order under året 603 741 

 



 

Vi mäter även hur stor del av alla SLU:s fakturor som har en koppling till en order i Proceedo. 
Ungefär 50 % av alla våra fakturor hör till något undantag, dvs. sådant som vi i dagsläget inte 
kan eller behöver beställa via Proceedo. Över 15 % av alla fakturor har en koppling till en order i 
systemet under 2017 vilket är en ökning med över 2 % mot föregående år. Det finns fortfarande 
en potential att kunna beställa ca 30 % mer i Proceedo och vi hoppas kunna öka användandet 
ännu mer under 2018, 

  2016 2017 
Andel fakturor med koppling till order i Proceedo (av totala antalet 
fakturor) 

12,76% 15,3% 

Potential i systemet (av totala antalet fakturor) 32,64% 32,25% 
Undantag från systemet (av totala antalet fakturor) 55% 52,42% 

 

77 % av fakturorna som har en koppling till en order matchades automatiskt i Palette.  

Ca 80 % av alla beställningar blir slutattesterade samma dag som beställningen skapades.  
90 % blir slutattesterade inom 1 dygn.  

Dessa institutioner/enheter har högst andel beställningar i Proceedo av deras totala antal 
fakturor: 

956 - Specialkostnader för undervisning 41,94% 
713 - Biomedicin och veterinär 
folkhälsovetenskap 39,02% 
975 -Fakultetskansli - VH 36,84% 
425 - Inst. för molekylära vetenskaper 35,12% 
922 - Centrum för reproduktionsbiologi 34,78% 
150 - Biblioteket 33,24% 
935 - IT-avdelningen 32,89% 
712 - Anatomi, fysiologi och biokemi 29,93% 
715 - Kliniska vetenskaper 29,17% 
390 - Skoglig mykologi och växtpatologi 26,97% 
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Vi tackar alla för ett bra år och ser fram emot ytterligare ett år med ökat användande av 
systemet!  

 
Summary in English 
 
• Changes in the order flow as from February 5th. Requisitions that only contains chemicals 

and lab consumables and in some cases office supplies and cleaning products, will be sent 
directly to final confirmation and will not be sent via the “ekonomiregisterare” first. 
Therefore, it is extra important to enter correct account information from the beginning; cost 
ID, project (the “free field” if used) and the field for ver.text.  
When re-using a previous order, please use only orders made by yourself, because the 
previous accounting information will be copied into the new one. Here it is extra important to 
check the accounting information, e.g. what is written in the ver.text field. 
You can change the account to 4999 if you want the requisition to be checked by the 
“ekonomiregistrerare”. 

• Transition from Palette to Proceedo invoice management: scheduled start date for 
handling invoices in Proceedo is April 11th. Proceedo will be closed for ordering March 29th 
to April 6th. During this period it is possible to make delivery confirmations and approvals as 
usual. Electronic handbooks will be available for the different roles, hopefully also in English 
until then.  

• New limit for direct purchases. The limit for direct purchases is 586 907 SEK for 
2018/2019. Purchases over this limit requires a formal procurement before ordering, or 
ordering from an existing framework agreement.   

• Agreements and suppliers: new agreement for catering Alnarp from January 1st, Orders on 
this agreement must from now on be made in Proceedo. 

• Statistics for 2017. 2017 became another year with increased use and orders in Proceedo. 
See specifics in the Swedish text above. 

 
 
 
Hälsningar från oss i e-handelsteamet! 
Regards from the e-commerce team! 
 
 
Malin Klevebrand  
Gunilla Ljungqvist  
Micael Berner 
 
Kontakta oss på ehandel@slu.se 
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