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Användardokumentation

Författare: Marika Agetoft

Användardokumentation – Beställning enligt offert
Inledning
Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används för att beställa enligt offert i
Visma Proceedo.
Målgruppen för denna lathund är du som ska lägga en beställning med offert till
leverantören, kvittera din leverans för att sedan ordermatcha din orderfaktura.
Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du gör en beställning i Visma Proceedo.
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2. Startsidan
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4. Kontera din beställning
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8. Leveranskvittens
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2. Startsidan
Logga in i Visma Proceedo via www.nacka.se och nu ser du startsidan i systemet.
På mitten av sidan skriver vi viktig information om uppgifter som du kan behöva utföra
eller att tänka på när du använder systemet.
Till höger på startsidan hittar du manualer, länk till utbildning och hur du beställer
behörighet.
I nedre vänstra hörnet visas vilka nya leverantörsavtal du har fått tillgång till.
I den blå rutan Att hantera där finns dina uppgifter som du behöver hantera och om du
klickar på t ex leveranser och order kommer du direkt till din uppgift som är
leveranskvittens.
Att hantera:
• Sparade beställningar – då ligger din beställning i varukorgen
• Fakturor – det finns fakturor som du behöver hantera.
• Leverans och order – här finns dina leveranskvittenser som du behöver kvitteras när
du fått din leverans

Delegera dina uppgifter vid frånvaro

Delegeringar
Här ser man den delegering du har lagt till en annan användare vid frånvaro.
Du kan delegera granska faktura och leveranskvittenser.
Tryck på + och sök fram den person du vill delegera till, den person du delegerar till måste
också kunna beställa livsmedel och kunna granska fakturor.
Välj vilka uppgifter personen ska kunna hantera och datum till och från.
Nu kan både du och den delegerade personen se dina leveranskvittenser eller fakturor, det
är först till kvarn när man ska hantera en uppgift.
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2. Skapa beställning med offert

Börja med att klicka på Inköp uppe i menyraden för att skapa din beställning.

Under snabbval ser du de webbutiker, rekvisitioner och formulärsbeställningar du har
tillgång till. Klicka på beställa med offert för att öppna formuläret. Börja med att läsa
informationen från din administratör, sedan scrollar du ned för att börja fylla i
beställningen.

I ovan exempel så kan du använda produktträdet och det exemplet jag använder är att jag
har fått en offert från vår leverantör som lägger golv. Då trycker jag på Fastighet – golv –
beställa med offert. Här finns även alla priser så du kan stämma av att din offert stämmer
med avtalet men du kan inte lägga artikeln i varukorgen utan det är endast information.
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Nu kommer du in i formuläret och till höger har du avtalsinformation och länk till avtalet i
avtalsdatabasen. Fyll nu i de kolumnerna nedan:
Offertnummer – det offertnummer som leverantören har döpt sin offert till.
Offerten avser – fyll i en kort beskrivning vad offerten avser så att leverantören lätt kan se
vad du beställer.
Ansvar – det ansvarsnummer som beställningen ska tillhöra (endast 5 siffror)
Kvantitet – här är det alltid i fyllt 1 st
Pris exkl moms – skriv in det belopp som står på din offert (exkl moms)
Kommentar till leverantör – om du har en extra överenskommelse eller ni vill skriva något
till leverantören.
Jag har bifogat offert – här måste du fylla i Ja för att kunna lägga beställningen i
varukorgen
Lägg till bilaga (gem) – här lägger du till din offert och då skickas den med i beställningen
så att leverantören ser vad du beställer.

Nu kan du trycka på knappen köp och nu kommer beställningen hamna i varukorgen uppe i
högra hörnet. Tryck på varukorgen och tryck sedan på fortsätt.
Tips! Har du flera offerter från samma leverantör så lägger du en separat beställning för
varje offert men har du flera leverantörer i samma arbete då lägger du alla beställningar i
samma varukorg t ex golv, målning och VVS.
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5. Kontera beställningen
I steg 2 behöver du kontera din beställning. Första gången behöver du söka fram dina
värden och där det finns en stjärna är det obligatoriskt att sätta ett värde. Första gången
kommer det finns röd markering kring rutan.
Konto – sätts automatiskt från koder som är uppsatt på leverantören. Nedan ser du att
kontot avser golv. Finns inget konto förvalt måste du välja ett konto.
Ansvar och verksamhet är obligatoriskt att fylla i (känner du dig osäker på dessa så frågar du
din ekonom)

Du kan söka fram ditt värde genom att ställa dig i rutan och skriva med bokstäver eller
siffror
I nedan ruta har jag skrivit in inköpsenheten och då får jag fram förslag på konteringsvärde.

När du fått fram ditt ansvar och du har endast ett ansvar kan du klicka i standard (den blå
runda ringen). Då kommer ditt ansvar som förslag varje gång du lägger en beställning. Du
kan ändra till annat ansvar om du behöver.
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Har du fler ansvar eller verksamheter kan du spara dessa genom att klicka i favoriter
(stjärnan).
Ovan exempel har jag ett standardvärde (Inköpsenheten 20020, se gulmarkering) och en
favorit (Älta förskola)
Då lägger sig dina favoriter i listan till nästa gång du lägger en beställning.
Du kan ha flera favoriter sparade i listan.
Både standard och favoriter kan du använda i alla rutor under rubrikerna konto, ansvar,
projekt, verksamhet, aktivitet och obj/fri.

Om beställningen ska delas mellan t ex två ansvar kan du trycka på knappen dela rad för att
dela beloppet på flera rader. Du får upp en till rad och hela beställningen blir delad.
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Jag har delat beställningen på två ansvar. Du kan antingen ändra beloppen för att dela upp
eller använda procent. Jag har valt att lägga 50 % av kostnaden på Inköpsenheten och 50 %
på Redovisningsenheten. Beloppen ändras automatiskt och ett tips är att tabba dig fram
mellan rutorna.
Tvärtom om du lägger beloppen, då ändras procenten istället.

6. Slutföra beställningen
Nästa steg är det sista steget innan beställningen skickas till leverantören men det finns
uppgifter att fylla i.
• Beställnings namn – det är alltid bra att ge beställningen ett namn så den är lättare
att hitta i listan alla beställningar där du kan hitta dina tidigare beställningar (finns
under alla beställningar)
• Intern kommentar – kommentaren skickas till attestanten som ska godkänna
beställningen, den kommer även med i det mail som attestanten får när de har en
beställning att godkänna.
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7. Leveransdatum och skicka beställning
Om du har ett leveransdatum som du vill skicka till leverantören klickar du i det vid pilen
önskat leveransdatum.

Du kan välja att spara beställningen till senare, du kan gå tillbaka till konteringen om du
behöver ändra den och till sist klickar du på den gröna knappen skicka beställning.

8. Beställningen är skickad
Nu får du ett meddelande om att beställningen är skickad för godkännande av din chef och
länken kan du klicka på för att tillbaka till din beställning igen, du hittar den även under alla
beställningar – sök beställningar.

Här ser du namnet och statusen på din beställning – skickad för godkännande (attest).
Under flikarna ser du beställda artiklar, kontering, attestflöde och händelser (vad som skett
med din beställning). Du ser även om det finns någon kommentar på beställning.
Här kan du även avbryta din beställning innan den är godkänd. När din chef attesterat din
beställning skickas den till leverantören.
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Du kan söka bland dina tidigare beställningar under sök beställningar om du vill
återanvända den eller se vilken status beställningen har. Klickar du in på en beställning kan
du avsluta order om du inte fått dina artiklar.

9.

Leveranskvittens

Som beställare i Nacka kommun är man ansvarig för att ta emot levererade varor och
kvittera dessa under Leverans och order på startsidan eller under fliken alla beställningar –
leveranser att kvittera, fliken är markerad med en siffra med hur många kvittenser som finns
att hantera.
Från startsidan:

Du hittar även dina leveranskvittenser under alla beställningar i huvudmenyn eller via
fakturan om leverantören har hunnit fakturera.
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Via fakturan kan du kvittera din leverans. Du kan även gå in via fakturan vilket jag kan
rekommendera om du vill se vilket belopp som är fakturerat och stämma av emot ditt kvitto
(se nedan bild)

Här ändrar jag
till det belopp
som står på
första fakturan

Tryck på kvittera leverans. Kvittera summan som står på första fakturan om det är en del
leverans och om det är hela beloppet behöver du endast klicka på bekräfta leverans.
Skriver du en kommentar följer den med till fakturan som kommer från leverantören.
Tryck sedan på bekräfta leverans – nu kommer beställningen ordermatcha emot fakturan
från leverantören. Stämmer fakturan emot din beställning kommer fakturan bli klar.
Är det en del leverans kommer din kvittens få statusen delvis kvitterad och ligger kvar tills
nästa faktura inkommer.
Känner du dig osäker på beloppet vid del leveransen kan du gå till fakturor och titta på
fakturabilden, den kommer fram om du trycker på det gröna hörnet. Du kan välja att öppna
den i annat fönster (fyrkant med pil i) eller om du trycker på hamburgaren så ser du bild 2.
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10.

Delvis kvitterad

När du kvitterat en del av beställningen kommer leveranskvittensen få en status på delvis
kvitterad (se gulmarkering).
Nu har det inkommit en till faktura på det sista beloppet och det är 0,5 av beställningen
kvar att kvittera eller 10 000 kr (netto).
Sedan matchas kvittens emot en ny faktura från leverantören och kvittensen försvinner från
din lista. Stämmer faktura och leveranskvittensen kommer din faktura få statusen klar om
det inte stämmer kommer fakturan behöva hantera och får status ordermatchning krävs (se
nästa avsnitt)
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11.

Hantering av faktura med status
ordermatchning

På startsidan ser du dina fakturor du har att hantera. Man kan även klicka på huvudfliken
fakturor så kommer du till dina fakturor och ordermatchningen.

Här hittar du dina nya fakturor men även dina tidigare fakturor under alla fakturor.
Om fakturan och din beställning matchades utan fel hittar du fakturan under alla fakturor
och med statusen klar.
Nedan är det ett fel på fakturan och då måste du granska ordermatchningen på fakturan.
Fakturan hamnar under ny och får statusen granskning ej utförd (ordermatchning)

Klickar du en gång på raden kommer fakturan fram, den dold i denna vy och kan tas fram
genom att trycka på gröna knappen i högra hörnet (se pilen).
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I ovan vy har jag klickat på knappen avancerat sök – klickar du i röd flagga ser du de
fakturor som snart förfaller (den måste betalas inom kort) och klickar du på
förstoringsglaset får du fram fakturor under utredning (om du klickat i denna och ska
hantera den senare måste du klicka ur den först och sedan trycka på behandla senare. Sedan
kan du godkänna fakturan).

Klickar du på hamburgaren (se pilen i ovan bild) så hittar du ett par funktioner.
• Inte min faktura – om du klickar på denna skickar du fakturan till administratören
vilket är fel. Använd ange annan granskare.
• Ange annan granskare – om du vill leta fram en annan person som ska granska
din faktura.
• Visa logg och kommentarer – här hittar du information om fakturans olika
statusar innan den kom till dig och du hittar kommentarer som finns på fakturan.
• Öppna fakturadetaljer eller dubbel klicka på raden – då öppnas en mer avancerad
vy
I nedan exempel har jag skickat en beställning om totalt 25000 kr till leverantören
och den första fakturan leverantören skickade var på 10 000 kr netto och när man
leveranskvitterade den summan om 10 000 kr (0,4 av 25 0000 kr) så blev fakturan
klarmarkerad (obs bilden visar 10 000 kr + moms)

I nästa exempel kommer slutfakturan och då har leverantören skickat en faktura på
15 000 kr + extra arbete om 1 040 kr, då stannar fakturan i granskning ej utförd,
ordermatchning krävs. Klicka dig då in på fakturan genom dubbelklicka eller klicka
en gång på raden och tryck på öppna fakturan för hantera den.

Klickar du på hamburgaren så får du fram val du kan göra med fakturan
Inte min faktura och välja annan granskare. Vill du att någon tittar på din faktura
kan du välja att skicka fakturan på extra kontroll, då kan en annan person titta på
den men inte ändra något. Öppna fakturadetaljer öppnar fakturan.
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Är det fel på fakturan kan du klicka i rutan under utredning och trycka på behandla
senare, efter det ringer du leverantören och ber om en kreditfaktura (den kommer
inkomma till ekonomisystemet och inte här) och kreditfakturan kommit klickar du
ur under utredning och sedan behandla senare. Klicka på fakturan igen och nu
godkänner du fakturan för att matcha emot kreditfakturan.
Du kan även klicka på pilen fler funktioner så får du upp flera val som du såg
tidigare i fakturalistan.
Inte min faktura och välja annan granskare. Vill du att någon tittar på din faktura
kan du välja att skicka fakturan på extra kontroll, då kan en annan person titta på
den men inte ändra något.
När fakturan ändrat status från inväntar leveranskvittens till granskning ej utförd
kan du gå från fakturan och göra din inleverans. Har fakturan status inväntar
leveranskvittens kan du endast se faktura bilden när du står på raden.
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Nu måste du hantera fakturan och nedan ser du att det är en differens om 1040 kr
och den måste matchas samt konteras. Klicka i tillhör faktura och klicka på lägg till
artikel. Du ser differensen om 1040 kr under belopp att kvittera.

Nu skriver du i kolumnerna nedan och fyller i differensen i rutan under faktura. Nu
trycker du på fliken kontering.
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Då tilläggsarbetet inte finns med på beställningen behöver du kontera raden.

När raden är konterad kan du godkänna fakturan.
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I nästa exempel har leverantören skickat tilläggsarbetet på en egen faktura men med
samma ordernummer. Fyll i kolumnerna och differensen om 10 000 kr i kolumnen
under faktura.

När du har fyllt i 10 000 kr så blir differensen 0 kr. Det som återstår är konteringen
på raden och det gör man under fliken kontering (se det förra exemplet)

När du har konterat raden kan du trycka på knappen godkänn faktura och du är
klar.

