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Användardokumentation

Författare: Marika Agetoft

Användardokumentation – Delegering vid frånvaro
Inledning
Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används för att skapa en delegering
vid frånvaro i Visma Proceedo,
Målgruppen för denna lathund är du som ska delegera en leveranskvittens, granskning eller attest av
fakturor till en annan användare i Visma Proceedo
Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du skapar en delegering av frånvaro.
1.

Steg och Aktiviteter

2. Startsidan
3. Delegering av frånvaro

Version Förändring
1.0
Första versionen

Författare
Marika Agetoft

Datum
2017-06-19

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

SMS

WEBB

ORG.NUMMER

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167

2 (3)

2. Startsidan
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.
I nedre vänstra hörnet hittar du funktionen när du ska delegera frånvaro till en annan
användare.
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3. Delegering vid frånvaro
När du trycker på knappen med ett kryss kan du göra följande val.
Tryck på + och sök fram den person du vill delegera till.
Här kan du endast välja en person som har samma behörighet som du har.
Vi har fyra olika behörigheter:
Beställare livsmedel – du har rätt att beställa livsmedel i Visma Proceedo
Beställare övriga produkter – du har rätt att beställa förbrukningsmaterial i Visma
Proceedo
Attestant – du har rätt att godkänna beställningar, attestera fakturor och beställa
förbrukningsmaterial i Visma Proceedo
Granskare – om du endast har ett mobilabonnemang så kan du behöva granska din faktura
om den överstiger maxbelopp
Bocka i den funktion du vill delegera:
- Leveranskvittens om du har beställt något i Visma Proceedo och väntar på en
leverans
- Granska faktura – om du har ett mobilabonnemang så kan du behöva granska din
faktura.
- Godkänn beställning – om du brukar godkänna beställningar
- Attestera faktura – om du brukar attestera fakturor i Visma Proceedo
Nu kan både du och den delegerade personen se dessa funktioner och det är först till kvarn
när man ska hantera en uppgift.
Fyll sedan i mellan vilka datum delegeringen ska gälla och tryck sedan spara.

