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1 Elektronisk handel i Proceedo
Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment:






Sök produkter och skapa beställning
Beställning skickas till leverantör (skickas automatiskt)
Orderbekräftelse inkommer, hantering av ändringar (gäller endast vissa leverantörer)
Leveranskvittens efter mottagande av order
Fakturan inkommer och matchas mot ordern. Avvikelser mellan order och faktura
upptäcks. (Görs automatiskt).
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1.1 Logga in
 På http://intranet.molndal.se finns en länk till Proceedo.




Du kan även gå direkt till: www.proceedo.net.
Ange ditt användarnamn (samma som din e-post) och lösenord. Klicka på OK.

1.2 Startsida
Startsidan i Proceedo, Hem, består av flera olika fönster och flikar, se bild nedan.

Version 1.8
Uppdaterat den 2013-02-13

4(28)

1.3 Flikar
Högst upp finns flera flikar. Vilka flikar användaren ser beror på användarens behörighet.




Hem - startsida
Inköp - skapa beställning,





leveranskvittens
Faktura - hantera fakturor, skapa faktura, fakturaöversikt, fakturaavstämning
Rapporter – ta fram rapporter på inköp mm
Administration - administration av leverantörer, användare, adresser mm
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1.4 Byt lösenord m.m.
– ikon för Inställningar finns i övre högra hörnet. Här kan du byta lösenord och lägga
delegeringar etc. Lösenordet bör bytas med jämna mellanrum och består av minst 8 tecken.
Första gången du loggar in måste du ange ett nytt lösenord.
1.5 Logga ut
gör du genom att använda denna ikon. Används alltid vid utloggning.
1.6 Mölndals stad
Den övre vänstra texten är till för att förmedla aktuell information till användarna.
Ta för vana att alltid läsa denna när du loggar in.
1.7 Systemmeddelanden
Systemmeddelanden är till för att snabbt och tydligt meddela användarna vad som sker i
Proceedo. Dessa meddelanden kan skrivas av en systemadministratör och av Proceedo.
1.8 Att hantera
Genväg till beställningar, fakturor, leveranser och order. Genom att klicka på respektive
rubrik kommer du direkt till de olika funktionerna.
1.9 Delegeringar
Här visas de delegeringar som användaren har gjort och de delegeringar som är gjorda från
annan användare till den inloggade användaren. Används under semestrar och annan frånvaro
exempelvis då man inte själv kan hantera leveranskvittens av lagda orders eller hantering av
orderbekräftelser och fakturor. Klicka på Inställningar, välj Delegera. Fråga din Proceedoadministratör om du har frågor kring detta.
1.10 Nya leverantörsavtal
Avtalen visas från den dagen de börjar gälla, och sedan i 60 dagar.
1.11 Genvägar
Klicka på rubrikerna som är länkade till intranätet.
Här kan du bland annat se aktuella fraktavgifter, beställningsbara kataloger, information om
e-handel på Molnet och manualer.
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2 Inköp
Under fliken Inköp görs beställningar via undermenyn Skapa beställning.
Från menyn kommer du också åt Tidigare beställningar och Leveranskvittens.
Orderbekräftelse återfinns under fliken Leveranskvittens. Sparade beställningar finns under
fliken Sparade beställningar och beställningsmallar finns under fliken Beställningsmallar.

2.1 Steg 1 – Välj produkter
Det finns flera sätt att söka upp produkter till en ny beställning, via avtalskategorier, via avtal
eller direkt via produkter.
Du kan sortera träffarna genom att klicka på kolumnrubrikerna. Sökresultaten sorteras i
stigande eller fallande ordning. Detta är extra användbart när det gäller sortering av kolumnen
med Enhetspris.
För att börja om med en ny sökning klickar du på undermenyn Skapa beställning, allt
nollställs, även varukorgen.
2.1.1

Sök via avtalskategorier

Det går att söka produkter via sökfältet avtalskategorier. Om det finns undergrupp till
avtalskategorier finns det ett litet + tecken i trädet, klickar du på det visas undergrupperna
(avtalsområdena) och i avtalsfönstret visas vilka leverantörer som är valbara på området.
Sök sedan direkt på produkter i vald avtalskategori. Sökning sker på alla leverantörer i vald
avtalskategori.
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2.1.2

Sök via avtal/leverantör

Vet du vilken leverantör du ska beställa ifrån skriv leverantörsnamnet i fältet Avtal, se bild
nedan. Klicka på Sök. Markera det avtal som du vill söka produkter i. Du kan nu söka på
valfri produkt genom att fylla i fältet Produkter.
OBS! Om du söker enbart på en leverantör tappar du jämförbarheten med andra leverantörer i
samma avtalskategori och kanske därför inte hittar de mest fördelaktiga priserna.

2.1.3

Sök via produkter

Vill du söka direkt på produkt söker du i fältet Produkter. För att minska antalet träffar kan
flera ord skrivas in i sökfältet; penna, bläck, svart. Det går även att skriva del av ord, exempel
pen istället för penna. Det finns även möjlighet att söka på miljömärkta produkter, kräver att
leverantören skickar med märkningen, finns inte på alla områden.
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2.1.4

Inga träffar

Ifall sökningen inte leder till några träffar visas ett meddelande och ett förslag på hur
sökningen kan förbättras för att få större chans till att hitta önskad produkt/tjänst.

2.1.5

Beställa produkter

I Proceedo visas hela leverantörens avtalade sortiment. På vissa produkter har vi stora rabatter
därför är det viktigt att jämföra priser på produkterna.
En artikel läggs till i Varukorgen genom att trycka på + i kolumnen Beställ. Antal artiklar kan
ändras i kolumnen Antal genom att markera raden och skriva in önskat antal i rutan.
Kolumnerna i varukorgen är sorteringsbara genom att klicka på respektive kolumnrubrik.
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2.1.5.1

Favoriter

Genom att klicka på knappen Favoriter hittar du dina 50 senaste beställda produkter. Denna
funktion ger dig möjligheten att snabbt hitta de produkter som du frekvent brukar beställa.
2.1.5.2

Jämföra priser

Tummen upp markeringen är alltid ikryssad från början. Detta innebär att enbart de produkter
som vi har bästa pris på visas i träfflistan. Dessa produkter bör användas i första hand.
Du kan sortera träffarna genom att klicka på kolumnrubrikerna. Sökresultaten sorteras i
stigande eller fallande ordning. Detta är extra användbart när det gäller sortering av kolumnen
med Enhetspris.
Kolumnen jämförelse pris (Jfr pris) visar jämförelsepriser på artiklarna (livsmedel), enbart i de
fall leverantören skickar informationen. Används främst av livsmedelsleverantörer.
När du vill jämföra produkter med varandra, bocka i rutan Jämför bredvid respektive produkt
och klicka på länken Jämför.

Använd knappen Rensa för att nollställa jämförelsen och göra en ny, eller Stäng för att
komplettera jämförelsen med en ytterligare artikel
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2.1.5.3

Produktbeskrivning

För varje produkt som visas i träfflistan kan mer information visas. Klicka på infoknappen för att visa informationen. Här visas bland annat en längre beskrivning, på de
flesta artiklar visas en bild, minsta beställningsvolym, leveranstid. Vissa artiklar har även
länkar till leverantörens sida med ytterligare information, datasäkerhetsblad mm. Beställning
av artikeln kan även göras från produktbeskrivningen och med knappen beställ.
Relaterade produkter och avtalsinformationen med kontaktuppgifter till avtalsansvarig ligger
under egna flikar.

2.1.5.4

Stafflade- och variabla priser samt kampanjpris

En produkt med ett stafflat pris visas i träfflistan med färgmarkeringen blå. Med stafflat pris
menas att leverantören kan sätta olika priser för en artikel beroende på hur många av den
artikeln kunden beställer, en slags mängdrabatt. Alltså, kunden får ett lägre pris vid köp av
större kvantiteter.
En produkt med variabelt pris visas i träfflistan med färgmarkeringen orange. Med variabelt
pris menas att leverantören kan ange skiftande priser beroende på exempelvis tillgång på
varan. Inom avtalskategorin, livsmedel har vi på vissa artiklar så kallat dagspriser eller
veckopriser.
En produkt som har ett kampanjpris (annonsvara) visas i träfflistan med färgmarkeringen
rödbrun. Med kampanjpris menas att leverantören kan sänka priset på vissa varor under vissa
perioder.
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2.1.5.5

Varukorg

Varukorgen visas under sökresultaten när första artikeln lagts till. Varukorgen kan sedan
döljas igen med alternativet Dölj varukorg och därigenom ge större yta att visa fler
sökresultat. Gå tillbaka genom Visa varukorg.
När beställningen är klar och alla artiklar ligger i Varukorgen klickar på knappen Fortsätt.

2.1.5.6

Sparade beställningar

Sparade beställningar ligger numera under en egen flik under Inköp, vilket gör det lättare att
hitta dem när man söker efter dem. Som tidigare kan du använda beställningen, eller också
välja att avbryta beställningen.
2.1.5.7

Beställningsmallar

Din varukorg kan sparas som mall och skickas i ett senare tillfälle eller användas som grund
för senare beställningar.
Det är obligatoriskt att ge ett namn till den sparade beställningen/mallen. Sparar du en mall är
det även bra att ge en kort beskrivning på vad mallen innehåller i fältet Mallbeskrivning.

Har du sparade mallar hittar du dem under fliken Beställningsmallar.
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2.1.5.8

Tidigare beställningar

Tidigare beställningar kan återanvändas genom att söka upp en beställning under fliken
Tidigare beställningar. Alla dina tidigare beställningar syns, välj beställningen som du vill
använda genom att markera den. Klicka på knappen Använd som mall. Artiklarna från den
tidigare beställningen läggs då över till din nya beställning.
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Du kan ta bort artiklar och lägga till artiklar till den nya beställningen.

2.1.5.9

Fraktavgifter

Tänk på att din order bör uppnå en rimlig summa per leverantör. Läs mer om detta via Hem
och Genvägar.

2.2 Steg 2 – Kontering och leveransinformation
Alla artiklar från steg 1 läggs över till steg 2 och visas högst upp på sidan. Här kan man
fortfarande ändra sin beställning, ändra eller radera artiklar som redan ligger i varukorgen
eller välja Tillbaka för att gå tillbaka till steg 1 och välja ytterligare artiklar till varukorgen.
Beställningen konteras, leveransadress väljs och eventuellt även leveransdatum.
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2.2.1

Kontering

En beställning måste alltid konteras innan den skickas till leverantören. Här fylls de
obligatoriska fälten som är Konto, Ansvar samt Verksamhet i. Vid behov kan även Projekt,
Fridel samt Objekt fyllas i. Raderna kan även fördelas på olika konton genom att klicka på +
tecknet mellan Produkt och Konto.
I de flesta fall har beställaren enbart ett valbart ansvar eller en verksamhet och då är detta
ifyllt på varje artikel i förväg. Om du vill ha tillgång till ytterligare ansvar- eller
verksamhetskoder, kontakta din Proceedoadministratör.
Om artikeln inte är automatkonterad på ett konto måste ett konto väljas. Detta måste göras för
varje rad, se sök koddelar nedan.
Klicka på knappen Kontering för att öppna konteringsfönstret.
2.2.1.1

Sök koddelar

För att få hjälp att söka upp konton, ansvar etc. används ikonen
. Ett sökfönster öppnas
där sökning kan göras på del av kontobeskrivning eller del av kod. Alternativt kan skrolllisten användas för att söka igenom valbara koder.
I sökfönstret finns ett alternativ Sätt valt konteringsvärde på alla rader som används vid val av
konto och som konterar alla artiklar med samma konto.

2.2.1.2

Fördela kontering på flera rader

En beställning kan konteras på flera rader.
1. Klickar du på
tecknet till höger om artikeln i konteringsbilden.
2. Artikeln får nu två konteringsrader. Den nya raden får ett
tecken.
3. Fyll i kontering på båda raderna
Version 1.8
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4. Fördela beloppet mellan raderna
5. Klicka på OK är du är klar.
Klicka på
2.2.1.3

tecknet om du vill ta bort den nya raden.
Automatkontering

Många av våra leverantörers produkter kan vi koda till vissa konton och dessa produkter blir
därför automatkonterade. Genom att föra markören över valt konto visas beskrivningen på
kontot. Kontering på automatkonterade produkter kan ändras och även fördelas på olika
konteringar.

2.2.2

Lägga upp favoriter av konto, ansvar, verksamhet och adresser

Det finns möjlighet att lägga upp egna favoriter när det gäller konton, ansvar, verksamhet och
adresser. Detta är användbart när det finns många värden upplagda på beställaren.
Gå in på Inställningar uppe till höger i Proceedo. Välj Favoriter. Markera fliken
Konteringsvärde eller Adresser. Välj konteringsdimension i rullistan, exempelvis Ansvar,
Konto eller Verksamhet. I träfflistan visas de värden som du som användare har tillgång till.
Markera de du vill ha som favoriter och även om du vill att ett värde ska vara förifyllt vid
konteringen. Endast ett värde går att ange som förvalt. Det förvalda värdet kan alltid ändras
vid konteringstillfället.
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De värden som angetts som favorit visas sedan överst i listan vid kontering eller vid val av adress. När
ett konto använts nyligen kommer detta upp i listan under förvalt/nyligen använda. Det går att lägga
till ytterligare favoriter från konteringsfönstret via knappen
blåmarkerade Favoriter, se bild nedan.

och sedan genom att klicka på den

Om det finns automatkonteringar på en artikel kommer det kontot att anges vid konteringen istället för
eventuellt personligt förvalt konto. Detta gäller främst livsmedel eller kontorsmaterial.

2.2.3

Information om beställning

Den nedre delen av steg 2 rör information kring beställningen till leverantören. Varje
beställning kan ges ett namn vilket kan vara bra vid identifiering av beställningen i rapporter,
sökningar och leveranskvittering
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2.2.3.1

Leveransadress

De flesta beställare har enbart en möjlig leveransadress och då är denna förvald. Finns flera
valbara leveransadresser måste rätt adress väljas i rullgardinsmenyn under Leveransadress
eller via ikonen
.
Det finns även möjlighet för de som har flera leveransadresser att lägga upp en förvald adress
som läggs som förslag på varje beställning. Detta görs under Inställningar och Favoriter uppe
till höger i huvudmenyn.
2.2.3.2

Fakturaadress

Här är alltid adressen Mölndals stad, GEM, 431 82 Mölndal angiven.
2.2.3.3

Information till leverantör

I kolumnen Ordervärde visas ordersumman per leverantör.
I kolumnen Leveransdatum visas om datum för leverans behöver anges eller ej. Om datum för
leverans ej anges levererar leverantören enligt leveranstid på artikeln. På vissa leverantörer
öppnas en kalender vid dubbelklickning i fältet leveransdatum och datum kan väljas.
2.2.3.4

Beställningens syfte

Detta fält anges inte för tillfället.
2.2.3.5

Spara beställning

Beställningen kan sparas och skickas i ett senare tillfälle eller sparas som mall och användas
till din nästa beställning.




Sparar du genom Spara som en ny egen mall, hittar du den sedan under
Beställningsmallar.
Sparar du genom Spara beställningen till senare, hittar du den under Att hantera på
startsidan och fliken Sparade beställningar.
Spara som en ny allmän mall används inte.

Det är obligatoriskt att ge ett namn till den sparade beställningen/mallen i fältet Namn.
Sparar du en mall kan du även ge en längre beskrivning i fältet Mallbeskrivning.

OBS! När du väljer att spara en beställning till senare eller som mall, skickas den inte vidare
till leverantör!
2.2.3.6

Skicka beställning

När alla fält är ifyllda och konteringen gjord kan beställningen skickas. En beställning kan
innehålla artiklar från flera leverantörer och därför kan en beställning skapa flera order.

Version 1.8
Uppdaterat den 2013-02-13

18(28)

När ordern är skickad till leverantör skickas alltid en kopia på ordern från Proceedo till
beställarens e-postadress.
2.3 Beställ produkter via Punch- out
Vi har leverantörer där vi valt att göra en koppling till leverantörens egen hemsida. Detta
gäller leverantörer som har ett mycket stort utbud artiklar.
2.3.1

Gör så här

1. Sök upp en leverantör. Klicka på leverantörsnamnet i listan.
2. Klicka på + tecknet. Du kommer automatiskt att dirigeras till leverantörens egen
hemsida.
3. Läs hur du gör för att handla på olika leverantörers hemsidor i separata manualer.
4. När du skapat en beställning/orderblock och hämtat den till Proceedo hittar du dina
artiklar i avslutar Varukorgen. Här kan du fortfarande ändra och din beställning men
detta kommer inte att uppdateras hos leverantören i deras Historik. Du kan även lägga
till artiklar från andra leverantörer till din beställning.
5. Välj knappen Fortsätt för att komma till Steg 2 – kontering och leveransinformation.
Kontera ordern.
6. Välj leveransadress
7. Klicka på Skicka. Beställningen kommer inte till leverantören förrän du slutfört och
skickat beställningen från Proceedo.
För dig som ska beställa via punch-out:en se separat manual.
2.4 Rekvisition
För dig som ska använda rekvisitioner i Proceedo kontakta din förvaltningsadministratör som
håller reda på vilka som ska ha den behörigheten. De ser till att du får en genomgång av
manualen och behörigheter till rätt rekvisition. Vid genomgången (utbildningen) får du en
separat manual som finns för just rekvisitioner.
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3 Leverans
Vissa leverantörer skickar orderbekräftelser som måste hanteras. Efter leverans ska alltid
leveranskvittens göras så fort som möjligt för att fakturan ska kunna hanteras och betalas.
3.1 Orderbekräftelse
Vissa leverantörer skickar orderbekräftelser på mottagen order. Orderbekräftelser skickas
efter att kontroll har gjorts mot leverantörens lagersaldo och detta tar mellan 15 minuter till
1 timme från lagd beställning.
När det är en skillnad mellan lagd beställning och vad leverantören kan leverera skickas ett
meddelande till beställarens e-postadress. En orderbekräftelse med ändringar måste alltid
hanteras och en kompletterande order måste läggas.
3.1.1

Hantera orderbekräftelse med ändringar

En mottagen orderbekräftelse återfinns under fliken Leveranskvittens och under fliken
Orderbekräftelse i nedre delen av fönstret. Orderbekräftelsen visas här oavsett om det finns en
ändring eller inte.

3.1.1.1

Gör så här för att hantera orderbekräftelse med ändringar

1. Gå in på fliken Leveranskvittens och sök upp den order som har status ”Avvaktar
godkännande av orderbekräftelse”. Markera ordern.
2. Markera fliken Orderbekräftelse i nedre delen av fönstret.
3. Välj Hantera. Alla orderrader visas och den eller de artiklar som ej kan levereras är
strukna och har kommentaren ”Levereras ej”. Alternativt att leveransdatumet är
ändrat, nytt datum anges då under orderbekräftelsefliken, se bild ovan.
4. Välj Godkänn. Alternativet att skriva ut orderbekräftelsen finns, kan vara bra när flera
ersättningsartiklar skall beställas. När orderbekräftelsen hanterats och godkänts får den
status ”Godkänd”.
5. Lägg en kompletterande order om det behövs.
3.2 Leveranskvittens
Alla beställningar måste leveranskvitteras direkt efter leverans. Detta är mycket viktigt
eftersom fakturan annars inte kan släppas vidare till ekonomisystemet för betalning.
3.2.1

Kvittera leverans med leveranskvittens

Leveranskvittens görs under fliken Leveranskvittens.
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3.2.1.1

Gör så här för att leveranskvittera

1. Gå in på Leveranskvittens och sök upp den order som levererats. Markera ordern.
Klicka på fliken Leveranskvittens. Klicka på knappen Ny kvittens…

2. Ange ankomstdatum för leveransen. Valfritt att ange följesedelnummer.
 Delvis levererad order: ange hur många artiklar som mottagits i kolumnen
Att kvittera och välj sedan OK.
 Helt levererad order: Om hela leveransen mottagits kan leveranskvittens
göras på en gång genom att klicka på OK knappen, hela orderns kvantitet
godkänns.
 Har inte alla varor levererats ändrar du till 0 på dessa rader. Läs mer under
”Olika alternativ för leverans” nedan. Lämna en kommentar till e-handelssupporten om det finns avvikelser mellan order och leverans. Klicka på
Kommentarer…

3.2.2

Nollställa samtliga rader vid leveranskvittens

Vid leveranskvittens går det att nollställa alla rader för att manuellt ange de rader med
produkter som kommit, detta görs med knappen Nollställ alla. Detta är en fördel då många
artiklar på ordern ej har levererats, det vill säga vid delleveranser. Det går även att återställa
en nollställd kvittens med knappen Fyll i alla, detta går enbart om kvittensen inte redan sparats
med OK.

3.3 Leveransavisering
För att kvittera varor från Servera används fliken Leveransaviseringar istället för
Leveranskvittenser. Som förslag vid leveransaviseringen anges de vikter och antal som
Version 1.8
Uppdaterat den 2013-02-13

21(28)

Servera har vägt in vid packning av leverans. Korrigering mellan beställd vikt och levererad
vikt görs automatiskt.
Exempel: 7 kg bananer har beställts men när leveransen packas vägs bananerna in på 7,2 kg.
En fil skapas från Servera med den vikt som kommer att levereras, dvs. 7,2 kg bananer. Vid
kvittens via fliken Leveransavisering är levererad vikt 7,2 kg redan ifylld.
3.3.1

Kvittera leverans med leveransavisering

Leveranskvittens görs under fliken Leveransaviseringar.

3.3.1.1

Gör så här för att kvittera med leveransavisering

1. Gå in på Leveranskvittens och sök upp den order som levererats. Markera ordern.
Klicka på fliken Leveransaviseringar. Klicka på knappen Kvittera…
2. Ett fönster med uppdaterade vikter och antal öppnas med förslag på vad som ska
kvitteras. Ange Ankomstdatum för leveransen. Valfritt att ange Följesedelnummer.
3. Stäm av vikter och antal mot leverans. OBS! Antal och vikt kan alltid ändras om
siffrorna inte skulle stämma med leveransen. Om något inte stämmer, ta kontakt med
leverantören för att begära kredit. Det som finns med på leveransaviseringen kommer
att komma med på fakturan.
4. Skriv eventuell kommentar, exempelvis om du upptäckt avvikelser och kontaktat
leverantör skriver du detta i kommentarsfältet.
5. Klicka på OK

Antal/vikt på leverans
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3.3.2

Visa avisering utan att kvittera

Om du vill kontroller en avisering utan att göra en kvittens så öppnas aviseringen med
knappen ”Visa avisering”.
3.4 Olika alternativ för leverans
Beroende på om en order är fullständigt levererad eller inte kan ordern få olika status.
3.4.1

Fullständig leverans

En fullständigt levererad och leveranskvitterad order får status ”Kvitterad” och fakturan
släpps vidare till ekonomisystemet för hantering.
3.4.2

Restnoterad vara

En delvis levererad och delvis kvitterad order får status ”Delvis kvitterad”. Om en restnoterad
artikel inväntas ska status kvarstå tills produkten levererats och ordern kan slutkvitteras. Skriv
en kommentar till fakturahandläggaren om vilka varor som är restnoterade. När restnoterade
varor levereras görs en ny kvittens på dessa varor. Status kommer då att ändras till
”Kvitterad” och ordern stängs.
3.4.3

Ofullständig leverans – ingen restnotering

Om en artikel som är beställd inte kommer att levereras ska ordern avslutas efter att
levererade artiklar leveranskvitterats. Använd knappen Avsluta order. Ordern får då status
”Ofullständigt slutkvitterad”. Skriv alltid en kommentar med vilka artiklar som inte kommer
att levereras och kontakta leverantören för att begära en kredit på den/de artiklar som inte
kommer att levereras.
3.4.4

Ingen leverans kommer att ske

Om ingen av de beställda artiklarna kommer att levereras ska ordern avslutas utan kvittens.
Använd knappen Avsluta order. Ordern får då status ”ofullständigt slutkvitterad”. Ange en
kommentar och kontakta leverantören för att begära en kredit på den/de artiklar som inte
kommer att levereras.
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4 Fakturafrågor
Som tidigare nämnts är du som beställare i Proceedo ansvarig för att ta emot levererade varor
och att leveranskvittera dessa i Proceedo. Leveranskvittensen ska ske snabbast möjligt efter
att varorna har levererats. Har inte alla varor levererats måste leveranskvittensen justeras med
dessa. Skriv även en kommentar angående detta för att underlätta för e-handelssupporten.
Om leveranskvittens inte görs inom fem dagar från att fakturan inkommit till systemet skickas
en automatisk påminnelse ut till beställaren. Därefter kommer e-handelssupporten manuellt att
påminna beställaren att en leveranskvittens inte är gjord eller inte är fullständig på en viss
order.
Det händer att leverantören fakturerar hela ordern även om det finns restnoterade artiklar och
det är då beställarens ansvar att ta kontakt med leverantören och begära en kredit.
Anledningen till att det är så viktigt att göra en korrekt leveranskvittering som stämmer
överens med det som verkligen har levererats är att fakturan ska kunna matchas automatiskt
med de inlevererade varorna. Om inte inleveransen stämmer mot fakturan så kommer fakturan
att stanna och felmarkeras i vårt system.
E-handelssupporten tar hand om fakturor som stannar i systemet. Om fakturan stannar på
grund av att leveranskvittensen inte stämmer kommer påminnelse skickas ut till beställaren.
Fakturan skickas från leverantören samtidigt som leveransen skickas vilket gör att fakturan
ligger i systemet och väntar på att beställaren ska kvittera sin order. Alla fakturor har
30 dagars betalningstid från att vi får in den i systemet och det är därför viktigt att kvittensen
görs så fort som möjligt så att fakturan kan släppas vidare till ekonomisystemet för hantering
och betalning.
Tänk på att fakturan ska behandlas i Mölndals stads ekonomisystem av flera personer efter att
du har hanterat den i Proceedo.
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5 Avtal
Vid inloggning på den egna användaren, dvs. din egen beställarinloggning, kommer du bara åt
de avtal som det finns produkter beställningsbara i Proceedo. När du loggar in på den
generella avtalsinloggningen ser du alla Mölndals stads avtal. Logga in med
avtal@molndal.se och med lösenordet proceedo.
5.1 Bilagor till avtal
På alla avtal finns avtalsinformation bifogad. Klicka på
i kolumnen Info för att öppna
fönstret Information om leverantör. Bilagor med avtalsdokument, prislistor mm. visas numera
direkt på sidan, markera en bilaga och klicka på Öppna bilaga för att öppna. Bilagan öppnas
ofta i din webbläsare.
5.2 Skicka kommentar till avtalsansvarig
På alla avtal finns en avtalsansvarig. På de avtal som vi har via Upphandlingsbolaget i
Göteborg finns även en ansvarig i Mölndals stad även om detta inte syns i informationen på
avtalet. Ring Upphandlingsenheten på Mölndals stad för information om vem som ansvarar
för respektive avtal.
Det går att skicka en kommentar till avtalsansvarig via fönstret Information om leverantör.
Ange namn, e-post och kommentar. På avtal via Upphandlingsbolaget i Göteborg skickas
kommentaren till Upphandlingsbolaget och inte till Mölndals stad.
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5.3 Rangordning av avtal
I vissa avtalskategorier gäller speciella regler för avrop. För de flesta av de avtalskategorierna
som upphandlats av Upphandlingsbolaget i Göteborg (avtal markerade med Centralt
administrerat i avtalsträdet) gäller olika regler för avrop. Detta visas i form av en
nyckelsymbol. Denna nyckelsymbol kan variera i olika färger och varje färg har en unik
betydelse för hur avropen får göras. Klicka på nyckelsymbolen för mer information!
För Mölndals avtalskategorier gäller svart nyckel samt att en siffra står i kolumnen
Rangordning. Har en leverantör siffran 1 framför namnet innebär detta att denna leverantör
alltid ska avropas först. Om inte denna leverantör kan leverera går man vidare till 2:an osv.
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6 Generella söktips
För att få rätt sökresultat är det viktigt att skriva rätt sökord. Max antal träffar är 1000 artiklar
och det är därför viktigt att lära sig att avgränsa sin sökning för att hitta den önskade artikeln.
6.1 Sök
En sökning i Proceedo visar en träfflista där ditt sökord finns i något av fälten
produktbenämning, långa beskrivning, artikelnummer eller av leverantören specifikt
definierade sökord för produkten. Den långa beskrivningen på en artikel hittar du genom att
klicka på
på artikel raden.
Maximalt antal träffar i listan är 1000 artiklar och det är därför bra att avgränsa sin sökning
med flera sökord för att lättare hitta den önskade artikeln. Till exempel kan en sökning på
”pärm” visa träffar med artiklar på ”Pärmregister” och ”Gaffelpärm”. Sökningen hittar även
produkter med ordet ”pärm” i sin långa beskrivning. En sökning på ”pärm gaffel A4” minskar
antalet träffar drastiskt jämfört med en sökning på enbart ”pärm”.
Sökresultatet sorteras i bokstavsordning. För att lätt hitta de billigaste artiklarna sorterar du på
pris genom att klicka på kolumnen Enhetspris. Alla kolumner går att sortera i stigande eller
fallande ordning genom att klicka på kolumnrubriken.
6.2 Små eller stora bokstäver?
Det spelar ingen roll om du använder stora eller små bokstäver i din sökning. Exempelvis
visar en på ”PENNA BLÄCK” samma resultat som en sökning på ”penna bläck”.
6.3 Sök på ental
Skriv dit sökord i ental/singular Exempelvis ger en sökning på ”penna” fler träffar än en
sökning på ”pennor”.
6.4 Sök på artikelnummer
Känner du till produktens artikelnummer kan du använda detta för att söka efter produkten.
Det fungerar givetvis också att söka på del av artikelnumret för att t ex hitta en grupp av
produkter. Tänk på att du nu tappar möjligheten att jämföra priset på olika liknande produkter.
Vi har rabatter på upp till 95 % på vissa produkter och vid sökning direkt på artikelnummer
tappas jämförbarheten.
6.5 Avancerad sökning
Via alternativet Avancerad sökning kan du jämföra olika artiklar i samma bild. Om
leverantören har bilder på artiklarna kan man lätt jämföra olika artiklar med varandra. Pris och
produktinformation visas alltid på alla artiklar.
Via avancerad sökning kan du även söka på miljömärkta artiklar.
6.6 Återanvänd tidigare beställningar
Har du tidigare gjort sökning och hittat bra produkter som återkommer i dina beställningar
kan du plocka upp en tidigare beställning och återanvända den. En tidigare beställning kan
kompletteras med ytterligare artiklar och även minskas genom att ta bort tidigare beställda
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artiklar. Välj Tidigare beställningar i menyn och sök upp en beställning som du vill använda
som mall för din nya beställning.
6.7 Använd sparad mall
När du lägger en beställning på produkter som du vet att du kommer att beställa fler gånger
kan du spara beställningen som mall innan du skickar iväg den. Se mer hjälp om hur du gör
detta tidigare i denna manual.
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