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Användardokumentation – Beställning via rekvisition 

Inledning 
 

Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används för att beställa via 

rekvisition i Visma Proceedo. 

Målgruppen för denna lathund är du som ska lägga en beställning via rekvisition för att 

skriva ut denna och ta med 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. 

1.  Steg och Aktiviteter  
 

      2.   Skapa beställning med rekvisition 

3. Kontera din beställning 

4. Slutföra beställningen 

5. Välj leveransadress och skicka beställning för godkännande  

6. Beställningen är skickad 

7. Skriv ut din rekvisition 

8. Leveranskvittens 

9. Granska faktura vid avvikelse 

10. Avsluta ordern under leveranskvittensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version Förändring Författare Datum 

1.0 Första versionen Marika Agetoft 2018-10-29 

2.0 Andra versionen Marika Agetoft 2019-03-25 
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2.  Skapa beställning med rekvisition 

 

Logga in i Visma Proceedo via www.nacka.se. 

 

 

 
 

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

 

 
 

Du hittar rekvisitionerna i produktkategori trädet till vänster eller under snabbval till höger 

ser du vilka formulär (webbshopar och fritextbeställningar) du har tillgång till. Klicka på den 

rekvisition du vill skapa för att öppna formuläret. Börja med att läsa informationen från din 

administratör, sedan scrollar du ned för att börja fylla i rekvisitionen. Viktigt! Tänk på att 

alltid stämma av med leverantören att de kan skicka e-faktura och att de ska ange 

ordernummer på fakturan.

 

http://www.nacka.se/
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Överst ser du information om vad du ska tänka på innan du väljer att använda rekvisition 

och även länk till Nacka kommuns ramavtal. 

När du ska fylla i formuläret är de stjärnmärkta kolumnerna då de är obligatoriska. 

- Leverantörens namn – här skriver du den leverantör du ska göra köpet hos. 

- Ansvar – det ansvar du eller personen som ska använda rekvisitionen tillhör 

- Beskrivning av artiklar – skriv information om vilka artiklar som ska köpas in. 

- Syfte (ej obligatorisk) – beskriv varför du behöver göra detta inköp. 

- Max kostnad i SEK – det belopp (exkl moms) som inköpet ska räcka till. 

- Till beställaren – här ser du mer information hur du går tillväga när du ska använda 

formuläret 

- Köp – om du trycker på gröna knappen läggs rekvisitionen i varukorgen och du kan 

fylla på den med fler rekvisitioner och andra produkter. 

 

 
 

I varukorgen syns nu två rekvisitioner som jag skapat och nu klickar jag på fortsätt för att 

kontera beställningen. 
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3. 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 leverantören skickar med i katalogen. På bilden 

nedan finns inga värden i konto då system inte vet vad du ska köpa på rekvisitionen.  

 

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 20020 och då får jag fram förslag på konteringsvärde men du 

hade också kunnat använda bokstäver för att söka fram ditt värde. Du kan använda förvald 

vilket är en rund ring (det blir ditt förslag varje gång du beställer) eller har du fler värden så 

kan du välja favoriter som är stjärnor. 
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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 redovisningsenheten och delat upp raderna på 50 %, 

alternativt att man väljer belopp. 

Har även delat upp rekvisitionerna genom att trycka ny kontering för att kunna flytta 

lampor och batterier vilket ska ha en annat konto. Dra bara raden och släpp på lägg till 

artiklar. 

Tänk på att om du delar upp en kontering kan beställning behövas attesteras av två 

personer och det kan ta längre tid. 
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4. 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. 

 

 
 

 

5. Välj leveransadress och skicka beställning för godkännande 

sedan till leverantör 

 

• Om du har flera leveransadresser behöver du välja leveransadress i rullistan och har du inte 

rätt adress kan du skriva i fältet för att söka fram rätt adress. 

Du kan sätta din ordinarie adress (rund ring, se pilen) som förvald så kommer den att ligga 

kvar varje gång du gör en beställning. Har du fler adresser kan du välja dessa som favoriter, 

välj då stjärna. 
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När beställningen är klar trycker man på den gröna knappen nere till höger – skicka 

beställning. 

 

 

 
 

 

6. 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. 
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Här ser du namnet och statusen på din beställning – skickad till leverantör. 

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. 

Vill du beställa samma ariklar igen kan du trycka på använd som mall , då läggs dina artiklar 

i varukorgen och du kan även skriva ut din beställning. När din chef attesterat din 

beställning skickas den till leverantören. 

 

 

 
 

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 (14) 

7. Skriv ut din rekvisition 

Du kommer att få ett mail när din beställning är godkänd och du kan skriva ut din 

rekvisition direkt från mailet, tyvärr kommer du få två sidor om du skriver ut den härifrån. 

 

Vill du ha rekvisitionen på endast en sida går du till sök beställningar – tryck på mer 

information om denna order – klicka på ordernumret. 
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8. 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. Du kan också gå in via fakturan och 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) 

 

 
 

 
 

Titta på kvittot eller fakturan vad totalbelopp var, fyll i beskrivning t ex lampor och 

batterier, hitta på ett artikelnummer (vilket du vill), skriv sedan 1 i kvantitet, st i enhet och 

totalbeloppet i pris (totalbelopp netto). 

Här ser du 

ordernumret 

under sök 

beställning eller 

beställning (se 

gulmarkering) 

på din 

beställning att 

det avser Clas 

Ohlsson 
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Tryck sedan på bekräfta leverans – nu kommer beställningen ordermatcha emot fakturan 

från leverantören. Stämmer fakturan emot din beställning kommer fakturan bli klar. 

Klicka nu på avsluta order om du inte har fler kvittenser att göra. 

 

9. Granska faktura vid avvikelse 

 

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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Klickar du på hamburgaren (se pilen i ovan bild) 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  

 

I denna detaljerade vy ser du ordermatchningen och leverantören har fakturerat ett 

högre pris än det du beställde, beställningens värde var 1200 kr men leverantören 

har fakturerat ett högre belopp om 50 kr.  

Klicka först i rutan tillhör fakturan, då matchar fakturan med beställningen värde 

1200 kr, sedan ser du att det finns en differens (se orange markering) och då 

behöver du klicka på lägg till artikel, fylla i nummer och beskrivning (tips du kan 

skriva ej beställd vara eller belopp) samt beloppet (50 kr).  

Du ser även fakturabild, bilagor, kommentarer och utökad logg (vad som skett med 

fakturan sedan den lästes in i systemet) 
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Sista steget är att du behöver kontera raden under fliken kontering och sedan 

godkänner du fakturan eller tryck på behandla senare. Fakturan kommer nu skickas 

på attest hos ansvarig chef. 

 

 
 

Är det fel på fakturan trycker du 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 

 

 
 

Du kan även klicka på pilen fler funktioner så får du upp flera val som du såg 

tidigare i fakturalistan.  

Inte min faktura och välj 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. 
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10. Avsluta ordern under leveranskvittensen 
 

Sista steget är nu att avsluta ordern under din leveranskvittens och den försvinner 

med statusen Ofullständigt slutkvitterad. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


