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Visma Proceedo byter databas – Proceedo stängt helgen 12-13 september
Helgen 12-13 september 2020 byter Visma Proceedo databas. Detta medför ett servicefönster med
nedtid för systemet från fredag 11 september kl. 17.00 till måndag den 14 september kl. 06.00
svensk tid. Under denna tid kommer Visma Proceedo inte kunna nyttjas. Vi informerar om detta så att
verksamheten kan planera sina inköp och hantera fakturor utifrån att systemet kommer att ligga nere
denna period. Inga beställningar kan göras, inga fakturor kommer att kunna hanteras och
Leverantörsportalen kommer inte att vara tillgänglig för leverantörer.
Upp till två veckor efter detta servicefönster kan systemet vid behov behöva ytterligare underhåll som
eventuellt kan innebära nedtid under kortare perioder. Sådant underhåll kommer i största möjliga mån
förläggas nattetid. Vi kommer att hålla verksamheten informerad om underhåll behöver göras på dagtid.
Databasbytet var tidigare planerat att ske under våren 2020, men försenades till hösten med anledning av
Corona.

Information från Upphandling
Information om priser på ramavtalet Kemi & Lab i Proceedo.
Då Covid-19 fortfarande påverkar alla påtagligt runtom i världen så är efterfrågan på skydd,
provtagningsmaterial, tvål, handsprit och andra produkter relaterade till pandemin fortfarande
väldigt stor, därmed sker löpande prisjusteringar på en del ramavtal i Proceedo. Om man vill vara
helt säker på att få ett dagsaktuellt pris på varan så kan man kontakta leverantörens kundtjänst
innan man beställer.
Information gällande catering och restaurangtjänster i Uppsala, med anledning av att
Restaurang Logen finns på campus.
SLU har ett avtal med Eurest, som driver Ulls restaurang, gällande restaurang- och
cateringtjänster. Avtalet omfattar caterringtjänster för SLU i Uppsala (Ultuna) med omnejd (f.n.
Lövsta och Kungsängen) samt lunch-, middags- och festarrangemang för SLU som förläggs på
campus i Uppsala.
Förutom catering ska alltså även affärsluncher, docentmiddagar m m beställas från Eurest via
Proceedo om det är SLU som står för kostnaden. Eurests sortiment finns tillgängligt i Proceedo.
Om man som privatperson själv bekostar t ex sin lunch är det naturligtvis valfritt att välja
restaurang, avtalet gäller då SLU står för kostnaden.
Vid frågor gällande detta kontakta inköpschef: henning.richardsson@slu.se
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Leverantörer och avtal
Nytt ramavtal för för Catering Alnarp
Från och med 1:a september finns ett nytt ramavtal för cateringtjänster i Alnarp i Proceedo.
Ny leverantör är Pembert & Gustafsson HB, avtalet återfinns under kategori Mat & dryck/Restaurang
catering.
Tips & råd
- Kom ihåg att kvittera varorna när du beställt profil & present produkter i Proceedo. Då det inte
skapas någon faktura på detta område så kommer ingen påminnelse för kvittensen till din mejl,
och därför är det lätt att glömma att kvittera.

Nyheter i systemet
Beställning under utredning (Proceedo Beställning)
Godkännare kan nu sätta en beställning under utredning medan den väntar på godkännande.
När beställningen sätts under utredning kan man delge beställaren en kommentar om varför.
När beställningen är satt under utredning tillkommer en märkning på beställningen som gör det tydligt för
godkännaren att den utreds innan godkännande eller nekande.
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forts… Visa beställning under utredning i listvy
Godkännare av beställningar kan nu genom en ikon i listvyn se vilka beställningar som är satta under
utredning på beställningen i listan.

forts… Visa under utredning på beställningens detaljsida
Om beställningen är satt under utredning visas detta nu också på beställningens detaljsida(1).
Kommentaren syns under fliken Historik i beställningen(2).

1.

2.
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Ladda om listan för ej skickade beställningar (Proceedo Beställning)
Det är nu möjligt för användaren att ladda om listan för ej skickade beställningar, så
att man är säker på att det är den senaste beställningen som syns.

Ladda om varukorgen (Proceedo Beställning)
Användare kan nu ladda om varukorgen för att se sina senaste förändringar. Varukorgen
laddas automatiskt också om när användaren lägger in tex. nytt antal av en produkt och trycker Enter.
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Rensa produktsök (Proceedo Beställning) Användarna kan nu återställa sidan för produktsök för att
snabbt kunna göra en ny sökning utan tidigare använda sökfilter.

Vårens utbildningar för behörighet i e-handelssystemet
Höstens utbildningar i LOU och regelverk för behörighet i Proceedo är planerade till 1:a september,
6:e oktober, 12:e november, 10:e december.
Kurserna hålls i Uppsala med möjlighet att ansluta via video från övriga orter. För information och
anmälan se https://internt.slu.se/proceedoutbildning

Summary in English


Visma Proceedo replaces database:
Weekend 13-14 September 2020 Visma Proceedo database will be exchanged. This
results in a downtime service window for the system from Friday 11 September to 5 pm to
Monday, September 14, 06.00 Swedish time. During this time Visma Proceedo will be
closed.
 New in Proceedo:
Set requisition under investigation (Proceedo Buyer)
Approvers can now mark requisitions with “under investigation” when pending approval .
Tips & advice
Remember to acknowledge the goods(Confirm delivery) in Proceedo as soon as your
goods has arrived. This must be done in order to the supplier invoice then can be sent to
payment.
 Suppliers and agreements:
New framework agreement for Catering Alnarp
As of September 1, there is a new framework agreement for catering services in Alnarp in
Proceedo. The new supplier is Pembert & Gustafsson HB, the agreement can be found
under the category Food & beverage / Restaurant catering.
 Courses in LOU and purchase regulations
To order in Proceedo you must have approvement from the nearest manager to be able to
attend a course in LOU and purchase regulations.
To register for an English course, contact ehandel@slu.se
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Hälsningar från oss i e-handelsteamet!
Regards from the e-commerce team!
Micael Berner
Maria Holm
Erica Löfgren (systemfunktionen)
Kontakta oss på ehandel@slu.se
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