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2016-12-01
Användardokumentation

Författare: Marika Agetoft

Användardokumentation – Attestera beställning och
faktura i Visma Proceedo
Inledning
Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används för att attestera beställningar och
fakturor i Visma Proceedo.
Målgruppen för denna lathund är du som ska attestera beställningar och fakturor i Visma Proceedo
Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du attesterar beställningar och fakturor i Visma
Proceedo.
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2. Startsidan
När du har en beställning att godkänna eller faktura att attestera får du först ett mail.
Logga in i Visma Proceedo 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.
I nedre högra hörnet visas vilka nya leverantörsavtal du har fått tillgång till om du gör egna
beställningar (se svart pil).
Den blå rutan som heter Att hantera där finns dina uppgifter som du behöver hantera och
om du klickar på t ex beställningar att godkänna kommer du direkt till dina beställningar du
behöver godkänna.
Att hantera:
 Sparade beställningar – då ligger din beställning i varukorgen
 Fakturor – det finns fakturor som du behöver attestera.
 Leverans och order – här finns dina leveranskvittenser som du behöver kvittera när
du fått din leverans. Detta gäller endast om du själv gjort en beställning.

Glöm inte
att delegera
dina
uppgifter vid
frånvaro

Delegeringar
Här ser man den delegering du har lagt till en annan användare vid frånvaro.
Du kan delegera godkänn beställning och attestera faktura (om du själv beställer i
Visma Proceedo kan du delegera din leveranskvittens och granskning av egna fakturor).
Tryck på + och sök fram den person du vill delegera till, den person du delegerar till måste
också kunna godkänna beställning och attestera fakturor.
Välj vilka uppgifter personen ska kunna hantera och datum till och från.
Nu kan både du och den delegerade personen se dina beställning som väntar ett
godkännande och de fakturor som behöver attesteras, det är först till kvarn när man ska
hantera en uppgift.
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2. Godkänna beställning

Börja med klicka på att hantera och beställningar att godkänna.
Du kan även gå via alla beställningar i huvudmenyn så kommer du direkt till de
beställningar som ska attesteras.

När du kommer in på alla beställningar hittar du alla beställningar som du behöver
godkänna. Välj den du vill börja med och klicka på den för att se mer information.
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Här ser du vem som gjort beställningen och rubriken.
När beställningen är skapad och om det finns någon kommentar från beställaren.
Du ser även hur beställningen är konterad och vilka varor som kommer att beställas samt
ifrån vilken leverantör.
Information till leverantören – vilket ordervärde och önskat leveransdatum, denna
information har beställaren fyllt i.
Nu kan du godkänna eller neka beställningen. Väljer du att neka beställningen är det
obligatoriskt att skriva en kommentar till beställaren.
I framtiden kommer du även kunna ändra beställningen men det kommer senare.
När du har klickat på godkänn så skickas beställningen till leverantören.
Har du medarbetare som beställer livsmedel utan attest kommer du istället få attestera
fakturan. (se under punkt 3, det är ett specialflöde under januari, februari och mars 2017).
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3. Attestera faktura

Du kan gå till fakturalistan via startsidan och att hantera eller gå direkt till huvudfliken
Fakturor.

Nu har du kommit till fakturalistan och dina nya fakturor. Under alla fakturor ser du dina
tidigare fakturor som du har hanterat.
Klickar du på hamburgaren (se pilen) så hittar du olika val du kan välja:


Tillbaka till granskare – du skickar tillbaka fakturan till beställaren för granskning.



Ange annan granskare – klickar du här kan du söka fram en annan person som
granska fakturan.



Visa logg och kommentarer – här visas en logg som visar vad som har hänt med
fakturan sedan inkom till Visma Proceedo och om det finns kommentarer på
fakturan (då finns en pratbubbla på raden, se pilen i nedre högra hörnet).
När det finns ett gem på raden så finns det bilagor på fakturan.
Öppna fakturadetaljer – då öppnas en mer detaljerad vy.
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I nedan exempel har jag klickat på avancerat sök (se pil) och då kan jag filtrera fram de
fakturor som snart förfaller (orange flagga) och fakturor jag har lagt under utredning
(förstoringsglas)
Då filtreras endast de fakturorna fram som jag har valt och de behöver hanteras så fort som
möjligt.

När du klickar på fakturaraden kommer fakturabilden fram och den kontering som är gjord
på beställningen (den kan inte ändras av dig).
Du kan attestera den direkt här från faktura listan.
Dubbelklickar du på raden kommer du till fakturadetaljer.
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Nu ser du en mer detaljerad vy och under flikarna hittar du matchningsresultat och
kontering. På denna faktura har leverantören fakturerat ett högre pris på laddaren än när
beställningen gjordes, därför behöver du attestera igen.
Stämmer inte detta kryssar du i under utredning och tryck på behandla senare, tag sedan
kontakt med leverantören och begär en kreditfaktura.
Dock kommer kreditfakturan hamna i ekonomisystemet UBW och då behöver du attestera
denna faktura för att få en matchning emot kreditfakturan.

Ovan ser du fakturabilden och under flikarna kan du se bilagor samt en utökad log som
visar varje händelse med fakturan.
Du kan skriva en kommentar och läsa de kommentarer som finns på fakturan (se pilen). Du
ser även en fakturalogg.
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Vid den gröna knappen attestera faktura finns en pil som döljer fler funktioner. Trycker du
på pilen kommer funktionerna visas.





Tillbaka till granskare – skickar tillbaka fakturan till beställaren.
Ange annan granskare – kan välja en annan granskare.
Skicka fakturan på extra kontroll – här kan du söka fram en person som tittar på
fakturan som extra kontroll. Dock kan man inte göra något med fakturan men
däremot skriva en kommentar till dig.
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5. Attestera faktura vid livsmedelsbeställningar
Mellan januari och mars 2017 kommer du som har beställare som beställer livsmedel
behöva att kontrollera konteringen på alla livsmedelsfakturor i Visma Proceedo.
Det beror på att utvecklingen av funktionen som heter ej förattest inte är klar och då måste
alla livsmedelsfakturor stanna på kontroll.
När utvecklingen av funktionen som heter ej förattest är klar (troligtvis i mars 2017)
kommer du behöva attestera fakturan som avser attestlösa livsmedelsbeställningar.

Fakturan kommer att synas i din fakturalista med status avvaktar extra kontroll.

Det kommer att finnas en kommentar från administratören som har skickat fakturan på
kontroll till dig. Klicka på pratbubblan så ser du kommentaren från fakturalistan
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Du kan välja om du vill klicka på fakturan är kontrollerad direkt från fakturalistan.
dubbelklicka för att klicka i fakturadetaljer på fakturan är kontrollerad.

Du kan även dubbelklicka för att öppna fakturadetaljer, därifrån kan du också klicka på
fakturan är kontrollerad.

När du har klickat på fakturan är kontrollerad ändras fakturans status till klar.

