Manual för ”punch-out” – handel via Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) webbutik
Vid beställning av böcker via GR används vår koppling via Proceedo till GR:s webbutik.
Orderblocket hämtas sedan till Proceedo där kontering läggs på ordern och ordern skickas
iväg.
Vi har avtal med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) på området
Läromedelsbeställning. Sök upp det avtalsområdet eller sök direkt i Avtalsfältet på
företagsnamnet. Markera leverantören i listan, nu visas en rad i det nedre högra fönstret, se
bild nedan. Klicka på + tecknet.
Efter att du klickat på + tecknet öppnas ett nytt fönster med GR:s webbutik. Du har nu 60
minuter på dig att färdigställa din beställning och hämta tillbaka den till Proceedo. Är detta
för kort tid för dig eller vill du fortsätta beställa vid ett senare tillfälle kan du spara din
beställning på GR:s webbutik, se instruktioner nedan.

Innehållsförteckning:
Manual för ”punch-out” – handel via Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) webbutik ................ 1
Logga in/Skapa ny användare ................................................................................................................. 2
Skapa orderblock ..................................................................................................................................... 4
Sök upp böcker via sökord ................................................................................................................................. 4
Favoriter ............................................................................................................................................................. 5
Sök upp böcker via ISBN nummer ..................................................................................................................... 5
Justera Orderblock.............................................................................................................................................. 5
Skapa order- Ordermärkning ................................................................................................................... 5
Spara order .............................................................................................................................................. 6
Orderbekräftelser ..................................................................................................................................... 7
Ordernummer vid kontakt med GR.......................................................................................................... 7
Historik ..................................................................................................................................................... 7
Utloggad från Proceedo? ......................................................................................................................... 8
Söktips från GR ....................................................................................................................................... 9

1(9)

Logga in/Skapa ny användare
För att göra en beställning hos GR måste du ha en användare hos GR. Har du redan en
användare loggar du in med e-post och lösenord. Har du glömt din inloggning eller lösenord
ringer du GR på 031-335 53 98 så kan de hjälpa dig.
Har du inte en egen användare måste du skapa detta. Klicka på länken ”Klicka här för att
registrera dig”.

1

Välj Göteborg, ”GR-Utbildning Läromedel (Tryckta läromedel)” i listan. Klicka på nästa.

2 Fyll i skolans kundnummer. Kundnumret består av en bokstavskombination. Har du en
gammal faktura så hittar du kundnumret där annars ringer du 031-33 55 398. Klicka på Nästa.
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3 När du skapar en ny användare måste du fylla i ett så kallat registreringslösenord, detta är
samma som kundnumret.

4 Fyll i fälten för att skapa ny användare. Välj lösenord och användare som du kommer att
använda vid inloggning och beställning av böcker framöver.
5 Nu är din användare klar men du måste logga ut innan den går att använda. Klicka på
logga ut till höger på huvudmenyn. Gå tillbaka till Proceedo och klicka på GR webbutik för
att logga in.
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Skapa orderblock
Varje orderblock skapar en beställning. Vill du ha olika ordermärkning måste du dela upp
beställningen i flera delar och skicka dem via Proceedo en och en med olika ordermärkning.

Sök upp böcker via sökord
Sökning kan göras med ” ” för att enbart få träffar på exakt sökning, exempelvis en sökning
på ”Matte direkt” ger enbart träffar med det exakta sökorden.
Har du ISBN eller artikelnummer nummer kan du gå direkt till Orderblocket och fylla i
dessa där.
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Favoriter
Du kan markera artiklar som Favoriter. Dessa återfinner du sedan under fliken Favoriter i
huvudmenyn.

Sök upp böcker via ISBN nummer
Fyll i ISBN nummer direkt i fältet Artnr/ISBN, klicka på Sök.
OBS! Fyll i numret utan bindestreck.

Sökning på gamla ISBN nummer och nya nummer visas ej i söklistan. Om du behöver hjälp
med ISBN nummer kan du ringa GR så får du svar på en gång, alternativt att skriva önskemål
om bok i fältet Meddelande. GR lägger då till artikeln på din beställning om den är
beställningsbar.

Justera Orderblock
Du kan ta bort en artikel som ligger i orderblocken genom att klicka på papperskorgen på
respektive artikelrad. Du kan även ändra antalet beställda artiklar genom att ändra antal i
kolumnen Antal. Det går även att lämna ett meddelande till GR läromedel genom fältet
Meddelande. Här kan du beställa en bok som du inte hittar men som du vill beställa.

Skapa order- Ordermärkning
När du lagt alla artiklar i orderblocket är nästa steg att skapa Orderhuvudet. Klicka på
knappen Orderhuvud.
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1

Fyll i Ordertyp. Välj mellan Huvudorder, Kompletteringsorder och Snabborder.

Huvudorder levereras till höstens terminsstart. På huvudordern utgår rabatt på ordersumman
beroende på när på våren ordern har lagts. Se mer info på GR:s hemsida angående rabattsatser
och sista datum för beställning för att få rabatt. En pallavgift tas alltid ut för huvudorder i de
fall som leveransen sker med stor lastbil.
Kompletteringsorder levereras inom 7-10 dagar från orderdatum. Tillägg på pris utgår
eventuellt. Ser mer information om detta i Orderblocket på webbutiken.
Snabborder levereras inom ca 3 dagar från orderdatum. Tillägg på pris utgår och även en
extra avgift per förlag. Ser mer information om detta i Orderblocket på webbutiken.
2 Fyll sedan i eventuell Godsmärkning, exempelvis ”Spanska”. Både leveransen och
fakturan kommer att märkas med det som skrivs i fältet ”Ordermärke”.

3 Klicka på Spara.
4 Klicka på Skicka för att föra över Orderblocket till Proceedo. OBS! Ordern måste
kompletteras med uppgifter i Proceedo och skickas inte till leverantören förrän detta är gjort.
Se vidare information i ”Manual för beställare i Mölndals stad” som återfinns under e-handel/
Manualer på MolNet.

Spara order
Du kan spara en order för att komplettera och skicka vid ett senare tillfälle. Välj Spara.
Klicka sedan på Logga ut.
Detta är bra att använda om det är en stor order som ska läggas och du inte tror att du kommer
att kunna lägga hela ordern inom de 60 minuter som du har på dig via Proceedo. Spara
orderblocket och fortsätt eventuellt vid senare tillfälle. När du loggar in nästa gång ligger dina
artiklar kvar i Orderblocket och du kan göra klart din order.
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Orderbekräftelser
Efter en beställning via webbutik från GR kommer beställaren alltid att erhålla två
orderbekräftelser. En orderbekräftelse skickas alltid automatiskt från Proceedo men även GR
skickar en orderbekräftelse. På orderbekräftelsen från GR anges vilken rabatt respektive
avgift som kommer att gälla på fakturan. Rabatten eller avgiften anges som en totalsumma vid
”Tillägg/Rabatt”.

Ordernummer vid kontakt med GR
På orderbekräftelsen från GR finns det ordernummer som används vid telefonkontakt med
GR. Numret står efter ”Ordernummer”.

Historik
Du hittar alla dina tidigare beställningar under Historik. Här kan du lägga artiklarna i
orderblocket igen och på så sätt spara tid vid nästa beställning. Orderblocket kan sedan
kompletteras med ytterligare artiklar eller en ändring i antalet beställda böcker.
Om du blir utloggad från Proceedo under tiden som du skapar ditt Orderblock läggs din order
under Historik. Inga artiklar försvinner från Orderblocket.
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Utloggad från Proceedo?
När du handlar via Punch- out har du 60 minuter på dig att göra klar ditt Orderblock och föra
över det till Proceedo igen. Har det gått över 60 minuter och du klickar på Skicka kommer du
få ett felmeddelande, se exempel på felmeddelande nedan.

Gå tillbaka till fönstret där du har Proceedo öppet och klicka på knappen Sök för att komma
till inloggningsfönstret. Logga in igen i Proceedo, Markera ”Göteborgsregionens
Kommunalförbund (GR)”, klicka på + tecknet på GR webbutik för att öppna GR:s webbutik
igen. Logga in på GR med ditt användarnamn och lösenord.
Du hittar ditt nyss avbrutna orderblock under fliken Historik, kontrollera att datumet
stämmer. Välj Skicka igen.

Svara OK på följande fråga:

Hela din order förs nu över till Proceedo där du kan komplettera ordern med kontering och
sedan skicka till leverantören.
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Söktips från GR
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