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Användardokumentation

Författare: Marika Agetoft

Användardokumentation – Granska abonnemangsfaktura i
Visma Proceedo
Inledning
Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används för att granska
abonnemangsfakturor i Visma Proceedo.
Målgruppen för denna lathund är du som ska granska abonnemangsfakturor i Visma Proceedo
Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du granskar abonnemangsfakturor i Visma
Proceedo.
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2. Startsidan
När du har en eller flera abonnemangsfakturor att granska i Visma Proceedo får du först ett
mail om att du har fakturor att hantera.
Logga in i Visma Proceedo via Nacka.se 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.
Den blå rutan som heter Att hantera där finns dina uppgifter som du behöver hantera och
om du klickar på Fakturor så kommer du direkt till din fakturalista. Du hittar fakturan under
nya fakturor.
När det gäller abonnemangsfakturor så är det uppsatt i systemet som ett abonnemang som
automatiskt läser av informationen på fakturan. Är beloppet lägre än den gräns vi har satt
upp kommer fakturan bli klarmarkerad och betalas sedan ligga kvar i alla fakturor som
historik.
Skulle fakturan överstiga t ex 350 kr så kommer fakturan skickas ut till dig för granskning
eller om det kommer två fakturor inom 25 dagar.
Att hantera:
•
•

Fakturor – det finns fakturor som du behöver granska – se pilen
Du kan även klicka på Fakturor uppe i huvudmenyn.
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3. Delegering vid frånvaro
Här ser man den delegering du har lagt till en annan användare vid frånvaro.
Tryck på + och sök fram den person du vill delegera till.
Bocka i granska faktura.
Nu kan både du och den delegerade personen se dina fakturor som väntar på granskning
och det är först till kvarn när man ska hantera en uppgift.
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4. Granska faktura
Börja med klicka på att hantera och fakturor att hantera.
Du kommer till dina fakturalistor.
Nya fakturor – där hittar du dina nya fakturor. Fakturan har statusen granskning ej utförd.
Alla fakturor – där hittar du dina tidigare fakturor. Matchar din abonnemangsfaktura
inställningarna på abonnemanget så får fakturan statusen klar och du hittar den i alla
fakturor som historik. Du kan alltid gå in där och titta på dina fakturor.

Om du klickar på hamburgaren på fakturaraden (se pil) så får du fram ett par olika val för
hantering.
-

-

-

Inte min faktura – om det inte är din faktura så klickar du här och fakturan skickas
tillbaka till administratörerna i Visma Proceedo.
Ange annan granskare – här kan du välja fram om någon annan ska granska din
faktura. Tänk då på att personen ska ha samma attestant som du för att den skickas
på attest efter någon har granskat fakturan.
Visa logg och kommentarer – här kan läsa loggen som visar vad som har hänt
med fakturan från den har anlänt in i systemet och sedan hamnat hos dig. Finns det
kommentarer på fakturan kan du läsa de här (då ser du en pratbubbla på raden om
det finns kommentarer)
Öppna fakturadetaljer – väljer du denna kommer du till en utökad vy där du ser
mer information om fakturan.

5 (7)

Klickar du på raden så kommer fakturabilden fram (den finns alltid gömd under den gröna
fliken i hörnet på fakturabilden), ser konteringen och du kan klicka på att godkänn faktura.
Om du väljer att klicka på godkänn faktura skickas den till din chef på attest. (vill du skriva
en kommentar på fakturan går du till nästa steg).
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Om du dubbelklickar på fakturaraden kommer du även här till fakturadetaljer.
Här kan du kontrollera konteringen för att se vad som avviker. På mitt exempel är det
debiterat ett extra simkort vilket gjort att fakturan var högre än 350 kr och därför måste den
granskas. Det var inget fel men en högre kostnad.
Skulle fakturan ha en kostnad som är felaktig så behöver du klicka i under utredning och
behandla senare. Efter det tar du kontakt med Telenor och ber om en kreditfaktura. Tyvärr
hamnar kreditfakturan i ekonomisystemet UBW men du godkänner fakturan och skriver en
kommentar till attestanten (se nedan steg).

Längst ner på sidan under fakturadetaljer ser du fakturabilden, bilagor och utökad log
(samma som på fakturaraden)
Du läsa tidigare kommentarer och även skriva en egen. Skriv din kommentar och tryck
sedan på gröna pluset.
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Vid knappen godkänn faktura hittar du även samma funktioner som under hamburgaren på
fakturaraden.
Här kan du även skicka fakturan på extra kontroll, då letar du fram den person som ska titta
på fakturan och skriver en kommentar.
Då kan en annan användare titta på fakturan och skriva en kommentar till dig.
Efter det kan du godkänna fakturan.
Om allt stämmer och du vill avsluta genom att skicka fakturan på attest till din chef klickar
du på godkänna faktura (gröna knappen)

Nu blir fakturan klarmarkerat och får statusen klar i din fakturalista under fliken alla
fakturor.

