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Användardokumentation – Beställning av livsmedel
Inledning
Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används för att beställa livsmedel i
Visma Proceedo.
Målgruppen för denna lathund är du som ska beställa livsmedel, leveranskvittera din
leverans för att sedan ordermatcha din orderfaktura.
Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du gör en livsmedelsbeställning i Visma
Proceedo
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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.
I nedre högra hörnet visas vilka nya leverantörsavtal du har fått tillgång till nyligen.
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

Delegering vid frånvaro
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

Börja med att klicka på inköp uppe i menyraden
Nu kan du börja din sökning efter varor, när du börjar skriva kommer ditt resultat att visas.
OBS! Tänk på att inte blanda livsmedel med förbrukningsmaterial för då går hela
beställningen på attest till din chef. Detta gäller endast om du beställer utan attest på
livsmedel.

Här ser du dina personliga mallar och till höger de snabbval du har (extern webbshop)
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3. Sök fram dina varor
Skriv in varans namn i sökfältet t ex banan eko (du kan söka på flera ord) och systemet
börjar söka. Nu kan du söka på artikelnamn, artikelnummer och leverantör.
Kryssar du i tummen upp får du endast anbudsvaror och fjädern visar miljömärkta varor.
Du kan även begränsa din sökning genom att välja vissa leverantörer, klicka i de du vill ha
med. På krysset rensar du dina val av leverantör.

Märkning i söklistan:
Tummen upp – visar att det är en anbudsvara
Gröna rutor - visar vilken miljömärkning artikeln har (vid sökning kryssar du i fjädern)

Klickar du på ikonen längst till höger på raden kan du spara artikeln i en beställningsmall.
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Klickar du på rubriken på en vara kommer du till en mer detaljerad sida om varan.






Leveranstid – ledtid t ex 0 dagar är en lagervara och vid t ex 7 dagar är det en
beställningsvara
Minsta beställningsvolym – visar den minsta volymen du kan köpa.
Det finns produktblad eller länk till avtalet i E-avrop där du kan läsa mer om avtalet.
Härifrån kan du lägga varan i varukorgen genom att klicka på gröna knappen köp
och klickar du flera gånger på knappen ökas antalet.
Du kan också öka eller minska antalet genom att använda + eller – och sedan trycka
på köp.

Trycker du på tillbaka i nedre högra hörnet kommer du tillbaka till din tidigare söklista.
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5. Lägg varan i varukorg
För att lägga din vara i varukorgen klickar man på knappen köp och du kan öka antalet
genom att klicka flera gånger på knappen eller skriva in antalet för att sedan klicka på köp.
Varan hamnar uppe i kundvagnen i högra hörnet.

Du kan när som helst titta i din varukorg genom att klicka på kundvagnen. Då visas de
varor som är valda och ligger i varukorgen. Varorna ligger kvar i varukorgen om du skulle
bli utloggad av någon anledning och du kan fortsätta din beställning nästa gång du har
loggat in igen.
Du kan även ta bort varorna genom att trycka på krysset vid artikeln eller ta bort alla.

När beställningen är klar trycker du på fortsätt (grön knapp i varukorgen)
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6. 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. Nedan ser du två
röda ringar kring de värden som fattas i konteringen.
Konto – sätts automatiskt från koder som leverantören skickar med i katalogen. Nedan ser
du att kontot avser livsmedel. Finns inget konto förvalt kan inte leverantören skicka med
koden då måste du välja ett konto. Det kan du göra genom att skriva med bokstäver eller
siffror.
Ansvar och verksamhet är obligatoriskt att fylla i (känner du dig osäker på dessa så frågar du
din ekonom)
Första gången du ska kontera ser du röda ringar runt det som fattas innan du kan gå vidare
till nästa steg.

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 51141 Älta skola och då får jag fram förslag på
konteringsvärde.
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Använder du bokstäver och skriver Älta skola får du samma förslag

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.

Har du fler ansvar eller verksamheter kan du spara dessa genom att klicka i favoriter
(stjärnan).
Ovan exempel har jag ett standardvärde (Älta skola) 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.
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Om beställningen ska delas mellan t ex en skola och en förskola 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. Jag har valt att lägga till Älta förskola på ansvar och förskola på verksamhet.

Du kan antingen ändra beloppen för att dela upp eller använda procent. Jag har valt att
lägga 50 % av kostnaden på Älta skola och 50 % på Älta förskola. Beloppen ändras
automatiskt.
Tvärtom om du lägger beloppen, då ändras procenten istället.
Lägg till
kontering
om du vill
dela upp en
till
kontering
Markera en
rad och dra
artikeln till
den andra
gruppen
Vill man kontera artiklar i olika grupper för att separera på aktivitet trycker du på lägg till
kontering. Markera raden du vill flytta.
Ta tag i raden och dra upp till nästa grupp och placera den på lägg till artiklar här.
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7. Slutför 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 – används när du beställer andra varor än livsmedel.
Kommentaren skickas till attestanten som ska godkänna beställningen. Du behöver
inte skriva något om du beställer livsmedel.
 Skicka beställning utan förattest – klicka i bocken under intern kommentar om du
vill skicka din livsmedelsbeställning till leverantören utan attest (se pilen på bilden)

8. Välj leveransadress, godsmärkning och önskat
leveransdatum


Om du har flera leveransadresser behöver du välja leveransadress i rullistan.
Du kan sätta din ordinarie adress som förvald så kommer den att ligga kvar varje
gång du gör en beställning. Har du fler adresser kan du välja dessa som favoriter.
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Klickar man på pilen så kan du skriva information till
leverantören eller fylla i godsmärkning.



Information till leverantör – här fyller man i godsmärkning och kommentar till
leverantören (det finns en ruta som heter kommentar till leverantör om leverantören
kan ta emot text, annars hittar du endast godsmärkning)
Exempel på godsmärkning kan vara Hus A



Fyll i önskat leveransdatum

12 (22)

9. Spara som personlig beställningsmall
Du kan välja att spara din beställning som personlig beställningsmall.

Klicka på spara som mall och nu får du upp en ruta där du kan namnge mallen och
skriva en beskrivning vad mallen innehåller.

Din mall sparas och du hittar den på första sidan när du klickar på inköp.
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10.

Skicka beställning till leverantör

Skicka beställningen till leverantör utan attest
Du måste klicka i bocken under intern kommentar för att skicka livsmedelsbeställningen
utan förattest. Missar du att bocka i kan du i nästa steg avbryta din beställning under alla
beställningar eller länken som finns när du skickat beställningen.

När beställningen är klar trycker man på den gröna knappen nere till höger – skicka
beställning
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11.

Beställningen är skickad

Nu får du ett meddelande om att beställningen är skickad och en länk som du kan klicka på
för att kunna komma tillbaka till din beställning igen, du hittar den även under alla
beställningar.
Beställer du livsmedel med attest kommer det visa att beställningen väntar på godkännande.

Här ser du namnet och statusen på din beställning – skickad till leverantör
Under flikarna ser du beställda artiklar, kontering och händelser (vad som skett med din
beställning)
Du ser även om det finns någon kommentar på beställning

TIPS! Har du missat att klicka beställning utan förattest kan du avbryta din beställning som
ligger för godkännande hos din chef.

15 (22)

12.

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:

Ändra endast
antal om du inte
fått alla dina
varor

Skriv en
kommentar
om något
fattas, det
kommer
med till
fakturan
Tryck på fliken leveranser att kvittera
Kvittera det antal produkter som har kommit – är det någon vara som inte kommit ändrar
du antalet.
Skriver du en kommentar följer den med till fakturan som kommer från leverantören.
Du kan skriva följesedelnumret och lägga till en bilaga som också kommer med till fakturan.
Tryck sedan på bekräfta leverans – nu kommer beställningen ordermatcha emot fakturan
från leverantören. Stämmer fakturan emot din beställning kommer fakturan få status
kontering måste kontrolleras.
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13.

Delvis kvitterad

När du kvitterar ett mindre antal artiklar än du beställt kommer leveranskvittensen få en
status på delvis kvitterad.
I nedan exempel har jag tagit emot 10 st askar med blåbär av 12 st, resten av beställningen
kommer i en senare leverans och då kvitterar jag igen.
Sedan matchas kvittens emot en ny faktura från leverantören.
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14.

Hantering av 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 status kontering ej kontrollerad (detta under ett par månader då vi väntar på
utveckling av att kunna beställa livsmedel utan attest) när denna utveckling är klar kommer
fakturan få status attest ej utförd. När det gäller beställningar som är godkända kommer de i
framtiden att få statusen klar men det är när utvecklingen är 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.
Klickar du på hamburgaren (se pilen) så hittar du ett par funktioner.
 Inte min faktura – det använder du om det inte är din faktura och då kan du söka
fram rätt person som ska ha fakturan.
 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
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I denna detaljerade vy ser du ordermatchningen och att leverantören har fakturerat
en högre kvantitet än när du beställde, då kommer priset att vara högre. Du ser
ändringen vid de röda markeringarna, det visas alltid upp på att kvantiteten som är
ändrad. Men det är kostnaden som är högre, det får inte avvika mer än 5 kr per rad
och max 40 kr på hela fakturan, då stannar den för ordermatchning.
Är ovan skillnad felaktigt kan du klicka 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) sedan godkänner du fakturan
för att matcha emot kreditfakturan.
I denna vy ser du fakturabilden, bilagor och utökad log. Du ser även de
kommentarer som finns på fakturan.
Du kan även klicka på pilen bredvid godkänn faktura 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.
Får du fakturan innan du leveranskvitterat och vill titta på den så kan du klicka på
bekräfta inleverans så kommer du till leveranskvittensen när du fått dina varor.
Tycker du att fakturan stämmer kan du trycka på gröna knappen godkänn faktura
och den skickas till din chef för attest. (under ca 3 månader får fakturan statusen
kontering ej kontrollerad).
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15.

Hantera en ersättningsvara

När du fått en ersättningsvara i stället för den produkt du beställde från början
kommer artikeln komma med på fakturan och du får ett val i rullisten där det står
välj en beställd artikel eller välj den raden där det står samma namn på varan som du
beställde från början.

Välj ej beställd vara, extra kostnad accepteras eller den rad där det står samma namn
som ursprungsvaran.
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Nu väljer du fliken kontering och du behöver kontera raden som är ny.

Första gången du konterar en ersättningsvara söker du fram konto 64400 och tryck i
runda ringen förvald, sedan fyller du ansvar och verksamhet samt eventuella fler
värden som ni använder i er verksamhet såsom aktivitet och projekt.

Nu godkänner du din faktura för att skicka den till din chef för attest.
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16.

Använd tidigare beställning som mall

Använd tidigare beställning som mall
1. Gå in på huvudrubriken Alla beställningar
2. Klicka underrubriken Alla beställningar
3. Välj den beställning du vill använda som mall och klicka på den

Här kan du klicka på använd som mall

Nu lägger systemet artiklarna i varukorgen från din tidigare beställning och nu kan du välja
att gå vidare för att skicka beställningen eller fylla på med andra artiklar.

