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Nya uppdaterade versioner av manualer och lathundar
Vi har nu uppdaterat manualer och lathundar till Proceedo med de nyheter som vi efterhand
presenterat i Proceedoinfo. Länkar finns på Proceedos förstasida och under ”Beställning i Proceedo” på
vår webbsida.
Om du tidigare laddat ner manualer till din dator – tänk på att hämta hem en nyare version!

Utbildning för behörighet i Proceedo under höstterminen
Följande tillfällen återstår under hösten för utbildning i LOU och regelverk, för behörighet i Proceedo:
5 nov 10.00-11.30 och 9 dec 13.00-14.30.
Anmälan till LOU-kurs görs på https://internt.slu.se/proceedoutbildning där det också finns information.
Eventuella frågor ställs till ehandel@slu.se.

Beställningsstatistik
Beställningen som blev order 13 000 lades i systemet den 29/9! Det läggs nu ca 25-50 beställningar/dag
och totalt i år har det gjorts beställningar för över 46 MKR i Proceedo. Det blir ca 800-900 order/månad
via systemet och vi ser att det hela tiden ökar med beställningar. Av alla fakturor som hör till en order
skapad i Proceedo matchar ca 70 % automatiskt.
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Nya avtal i Proceedo
Nytt statligt ramavtal för möbler och inredning – ny avropsform
Från 16 september gäller nytt statligt avtal för möbler och inredningar. Avtalet är som tidigare uppdelat i
ett antal olika områden; bl.a. arbetsstolar och arbets- och förvaringsmöbler.
Nytt för detta ramavtal är att det har en annan avropsform än tidigare avtal: s.k. ”särskild fördelningsnyckel” ska tillämpas för beställningar upp till 300 000 kr. Det innebär att ingen avropsordning finns,
utan man väljer bland avtalets leverantörer utifrån ett antal kriterier som anges i avtalet. För beställningar över 300 000 kr gäller förnyad konkurrensutsättning.
Avtalsinformation finns i Proceedo under respektive leverantör, för mer detaljerad information om
ramavtal och avrop hänvisar vi till kammarkollegiets webbsida avropa.se under avtalsområde Kontor
och inredning.

Information rörande befintliga leverantörsavtal
Fraktfria beställningar från Staples tills vidare
I det nya ramavtalet med Staples gällande kontorsmateriel finns villkor om frakt för orderbelopp under
500 kr, men också ett villkor att de inte får debitera mer än en fraktavgift om flera beställningar samtidigt levereras till samma leveransadress. Staples har dock ingen lösning för hur de ska lösa detta i
praktiken, bl.a. när det gäller leveranser till våra gemensamma godsmottagningar. Vi har därför nått en
överenskommelse med Staples att de tills vidare inte tar ut några fraktavgifter alls för SLU så länge de
inte kan presentera en lösning.
Överenskommelsen innebär att
• SLU kommer att få fraktfritt på alla sina beställningar framöver
• All frakt som av misstag råkar faktureras kommer att krediteras.
• Ifall Staples kommer på en teknisk lösning på problemet så kommer de att i god tid kontakta
inköpsenheten så att vi kan informera vår verksamhet om att frakt börjar gälla. I sådant fall kommer
ingen fraktavgift att debiteras retroaktivt.

Bergman Labora AB har övergått till Vita Verita AB
Leverantörsavtalet med Bergman Labora AB gällande laboratorieförbrukningsmateriel har övertagits av
Vita Verita AB från den 19 oktober 2015. Byte av leverantör har skett i Proceedo. Ingen ändring i övrigt
gällande detta avtal.

Infoblad till leverantör på engelska
Nu finns informationsbladet till leverantör även på engelska. Detta kan med fördel användas som ett
infoblad till en ny leverantör utanför landet, som man framöver kommer att skicka fritextbeställningar
till. Bladet finns på startsidan i Proceedo under Genvägar.

Utökat utrymme i fält vid fritextbeställning
Enligt önskemål finns nu plats för mer text i fälten ”Beskrivning av varan/tjänsten” samt ”Övriga
kommentarer” i fritextformuläret.
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