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2017-05-30
Användardokumentation

Författare: Marika Agetoft

Användardokumentation – Avvikelsehantering livsmedel
(ordermatchning)
Inledning
Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används för att hantera avvikelser på
livsmedelsfakturor i Visma Proceedo,
Målgruppen för denna lathund är du som ska granska avvikelser på livsmedelsfakturor i Visma Proceedo
Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du hanterar avvikelser på
livsmedelsfakturor.
1.

Steg och Aktiviteter

2. Startsidan
3. Delegeringar
4. Ange annan granskare t ex ekonomiassistent eller administratör
5. Granska faktura vid avvikelse på beloppet (ordermatchning)
6. Matchning av rad vid ersättningsvara eller annat artikelnummer
7. Granska livsmedelsfaktura vid komplettering av vara (kontering krävs)
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Författare
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2. Startsidan
När du har en eller flera livsmedelsfakturor att granska i Visma Proceedo får du först ett
mail om att du har fakturor att hantera.
Logga in i Visma Proceedo via Nacka.se och nu kommer du till startsidan.
På mitten av sidan skriver vi viktig information om uppgifter som du kan behöva utföra
eller att tänka på när du använder systemet.
Den blå rutan som heter Att hantera där finns dina uppgifter som du behöver hantera och
om du klickar på Fakturor så kommer du direkt till din fakturalista. Du hittar fakturan under
nya fakturor.
När du kvitterar din leverans så matchas din beställning emot fakturan och finns en
avvikelse på fakturan behöver du granska fakturan samt godkänna den.
De röda ringarna visar upp avvikelsen på beloppet per rad.
Toleransen är 5 kr per rad och max 40 kr på hela fakturan.
Att hantera:



Fakturor – det finns fakturor som du behöver granska – se pilen
Du kan även klicka på Fakturor uppe i huvudmenyn.
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3. Delegering vid frånvaro eller om någon annan
person ska kunna granska dina fakturor
Här ser man den delegering du har lagt till en annan användare vid frånvaro.
Tryck på + och sök fram den person du vill delegera till.
Bocka i granska faktura.
Nu kan både du och den delegerade personen se dina fakturor som väntar på granskning
och det är först till kvarn när man ska hantera en uppgift.
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4. Ange annan granskare t ex ekonomiassistent eller
administratör
Du kan ange en annan granskare av dina avvikelser och matchning av rader vid
ersättningsprodukt eller komplettering av beställningen via telefon.
Det gör du på raden under hamburgaren, se gulmarkeringen.

Du kan också dubbelklicka på raden för att titta på avvikelsen under fakturadetaljer.
Även om det inte går att godkänna fakturan kan du skicka den vidare till annan granskare.
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5. Granska faktura vid avvikelse på beloppet
Börja med att klicka på att hantera och fakturor att hantera.
Du kommer till dina fakturalistor.
Nya fakturor – där hittar du dina nya fakturor. Fakturan har statusen granskning ej utförd,
ordermatchning krävs.
Alla fakturor – där hittar du dina tidigare fakturor.

Om du klickar på hamburgaren på fakturaraden (se pil) så får du fram ett par olika val för
hantering.
-

-

-

Ange annan granskare – här kan du välja fram om någon annan ska granska din
faktura. Tänk då på att personen ska ha samma attestant som du för att den skickas
på attest efter någon har granskat fakturan.
Visa logg och kommentarer – här kan läsa loggen som visar vad som har hänt
med fakturan från den har anlänt in i systemet och sedan hamnat hos dig. Finns det
kommentarer på fakturan kan du läsa de här (då ser du en pratbubbla på raden om
det finns kommentarer)
Öppna fakturadetaljer – väljer du denna kommer du till en utökad vy där du ser
mer information om fakturan.
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Klickar du på raden så kommer fakturabilden fram (den finns alltid gömd under den gröna
fliken i hörnet på fakturabilden), och nu klickar du på öppna fakturan.

Nu kommer du in på fakturadetaljer och kan se varför det finns en avvikelse

Nedan text beskriver varför det blev en avvikelse.

Avvikelsen på denna faktura beror på att beställningen på t ex Rotselleri var 2 kg och det
levererades 2,3 kg. Det blir ett differens på beloppet om 9,10 kr, vilket är mer än 5 kr på
raden.
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6. Matchning av rad vid ersättningsvara
Nedan ser du ett exempel på matchning av rad när du har fått en ersättningsvara.
Produkten har oftast ett annat artikelnummer och då behöver du välja en rad i rullisten (se
bild 2)

När du har valt rädisor i listan matchar raden med tidigare beställning. I ovan exempel finns
en ersättningsvara med nytt artikelnummer.

Nu kan du godkänna fakturan så att den skickas på attest.
Vid knappen godkänn faktura hittar du även samma funktioner som under hamburgaren på
fakturaraden.
Här kan du även skicka fakturan på extra kontroll, då letar du fram den person som ska titta
på fakturan och skriver en kommentar.
Då kan en annan användare titta på fakturan och skriva en kommentar till dig.
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7. Granska livsmedelsfaktura vid komplettering av vara via
telefon (kontering krävs)
Om du inte hittar rätt produkt i listan så beror det på att det är komplettering av en vara via
telefon och systemet kan inte hitta artikeln på fakturan och konteringen från beställningen.
Nu måste du matcha raden och kontera under fliken kontering.
Börja med att matcha raden Ej beställd vara, extra kostnad accepteras (se gul markering)

Gå till fliken kontering
Nu fyller du i dina värden där jag har markerat med gult likadant som du ser i rutan där det
finns kontering och sedan trycker du på godkänn faktura. (obs på bilden nedan är det ett
exempel)
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