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Nyheter i Proceedo 9
Behåll leverantörsfilter vid produktsök: När användaren söker efter artiklar och filtrerar på leverantör
behålls nu valet av leverantörsfiler till dess att det stängs av användaren genom att klicka ur
leverantörsavtalet på vänster sida om artikellistan eller under sökrutan.

Förbättring av menyvalet Alla beställningar: För en optimerad användarupplevelse har de optimerat
undermenyn ”Alla beställningar”. Nu är ”Sök beställningar” alltid det val av undersida som man landar på
först:

Förbättrat gränssnitt på inköps startsida: På Inköps startsida visas nu ”Ej skickade beställningar” och
”Mallar” som områden utan att man behöver klicka mellan tabbar.

Förbättrad hantering av artiklar från extern punchout (webshop): Nu sparas artiklar importerade från
en punchout även om användaren vid överföring till systemet varit utloggad. På detta sätt slipper
användaren göra om beställningen i den externa webshopen och kan alltid vara trygg i att artiklarna
sparas. Varukorgen sparas som “Importerad varukorg”.

Förbättring av länk till avtalsbeskrivning: Visma har nu förtydligat för användaren var mer
avtalsinformation och avtalets bilagor hittas på produktens detaljsida. När användaren klickar på länken
öppnas en pop-up med hela avtalsbeskrivningen och avtalets bilagor. Användaren kan ladda ner och
spara avtalets bilagor genom att klicka på dokumentets namn. Om dokumentet är en webb-länk kommer
användaren skickas till dokumentets webbadress.

Leveransinformation vid beställning från mall
Användaren ser nu förväntad leverans också för artiklar i en sparad mall.

Leveransinformation vid slutför beställning
Leveransinformation per artikel visas nu när användaren skall slutföra en beställning.

Leverantörer och avtal
Avtalen för kemi och lab: gick ut vid årsskiftet och området är avtalslöst tills nya avtal är på plats, vilket
beräknas till aprill-maj. De gamla avtalen ligger kvar i Proceedo för att vi bedömt att det fungerar bättre för
beställarna än om vi tar bort dem helt – observera dock att priser och övriga villkor inte längre gäller och
att leverantören är fri att bestämma över produkter och priser så länge det är avtalslöst. Viktigt alltså att
noga kontrollera de beställningsbekräftelser som kommer från leverantören direkt när de kommer
och ev. avbeställa produkter som blir för dyra. Information om detta har skickats till institutionerna för
spridning via inköpsrollen.
Terminal/arbetsglasögon – Det statliga ramavtalet har gått ut. Ett interimsavtal är tecknat med
leverantörerna Synoptik och Synsam som gäller fram tills dess att Kammarkollegiet är klar med det nya
avtalet. Interimsavtalet återfinns i Proceedo under produktkategori Kläder och personalvård/Glasögon och
beställningsrutinen är densamma som tidigare d v s via rekvisition.

Summary in English
New in Proceedo 9:
• When you choose to filter suppliers in a search, this filter remains for future searches until you
delete it.
• When you select the “All requisitions” tab you will now always get the “Search requisition” option as
default.
• “Unsubmitted orders” and “Templates” are now shown directly on the Purchase start page.
• Now items imported from a punchout are saved as “Not sent requisitions” even if the user has been
logged out of the system when transferring to the system.
• It has become clearer to find contract information and the appendices attachments on the product's
detail page. When the user clicks on the link, a pop-up opens with the entire contract description and
the appendices to the agreement.
• Delivery information when ordering from template: The user now sees expected delivery also for
items in a saved template
• Delivery information per item is now displayed when the user is completing an order.
Suppliers and agreements:
• Agreements for laboratory chemicals and consumables: the agreements ended 31 December and
new agreements will be delayed until April-May. In the meantime the old agreements are kept in
Proceedo, as we believe it is better for the purchasers than if we remove them, But please note: the
suppliers are not bound to the old agreement, so prices and terns may differ – It is therefore very

important that you carefully check the order confirmation you get from the supplier as soon as
they arrive, and if needed cancel the purchase if the price becomes too high.
•

Terminal/work glasses – The framework agreement has expired. An interim agreement has been
signed with the suppliers Synoptik and Synsam, which will apply until the Kammarkollegiet is finished
with the new framework agreement. The interim agreement is found in Proceedo under the product
category Clothing and personnel care/Glasses, and the ordering routine is the same as before.
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