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2016-12-01
Användardokumentation

Författare: Marika Agetoft

Användardokumentation – Godkänna beställning och
attestera fakturor i mobilen.
Inledning
Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används för att godkänna
beställningar och attestera order och abonnemangsfakturor i Visma Proceedo via mobilen.
Målgruppen för denna lathund är du som ska godkänna beställningar och attestera fakturor
i Visma Proceedo.
Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du kan godkänna beställningar och attestera
fakturor i mobilen.
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2. Inloggning
Logga in på adressen https://www.proceedo.net/mobile-interface.
I rutan användarnamn skriver du din fullständiga nacka e-mailadress.
T ex marika.agetoft@nacka.se
Lösenord: Tryck glömt lösenord så får du ett lösenord
Om du inte kan logga in vänder du dig till Servicecenter.

Lägg gärna adressen som ett bokmärke eller lägg till på hemskärmen så ser det ut som dina
andra appar.
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3. Godkänn beställning
När du har loggat in väljer du raden för beställningar för att kunna godkänna dina
beställningar.

Klicka sedan på den beställning du vill godkänna.
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4. Funktioner för att godkänna beställningen

•Intern kommentar – här visas en kommentar från den medarbetare som har skapat
beställningen
• Kontering – här ser du konteringen på beställningen, den innehåller vilket konto, ansvar
och vilken verksamhet som finns på beställningen.
(att ändra kontering fungerar inte än utan kommer under 2017)
• Beställningsrader – här ser du raderna i beställningen, vilka varor som är beställda och
vilken kvantitet.
• Beställningshändelser – här ser man de olika stegen i beställningen
• Adress – här ser du leverans och fakturaadress
• Tidigare kommentarer – här ser man tidigare kommentarer på beställningen
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5. Godkänn eller neka beställningen
Längre ned på skärmen om du scrollar hittar du funktionen för att godkänna eller neka
beställningen.
I rutan kommentar är det obligatoriskt att skriva en kommentar till beställaren varför man
nekar beställningen.
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6. Attestera faktura
På inloggningssidan hittar du de fakturor du behöver attestera. Det kan vara order eller
abonnemangsfakturor (de fakturorna måste endast attesteras om den avviker från sin
abonnemangskostnad).
OBS! Alla livsmedelsbeställningar måste kontrolleras under jan-mars 2017 då funktionen ej
förattest är utvecklad än (att kunna beställa livsmedel attestlöst).
•
•

Klicka på rutan som heter Fakturor.
Välj den faktura du ska attestera och här ser du vilken status fakturan har t ex attest
ej utförd.

Överst ser du mer information på fakturan:
- Vilken leverantör har skickat fakturan.
- Fakturanummer
- Fakturadatum och förfallodatum
- Belopp och moms
- Order eller abonnemangreferens
- Status – attest ej utförd
På raden kontering kan du titta på kontering (det går inte att ändra kontering, det kommer
under 2017)
Fakturaraderna visar vilka rader som finns på fakturan.
Fakturahändelser visar vad som har hänt med fakturan sedan den lästes in i Visma
Proceedo.
Under bifogade filer ser du de filer som finns bifogade på fakturan.
Tidigare kommentarer visar om någon tidigare har skrivit en kommentar på fakturan.
I rutan kommentarer kan du själv skriva en kommentar på fakturan.
Sista steget är att attestera fakturan eller skicka tillbaka den till granskaren (beställaren eller
granskaren av sitt mobilabonnemang).

