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Användardokumentation – Beställning av catering från 

Nacka Spis 

Inledning 
 

Denna användardokumentation även kallad ”lathund” används för att beställa catering från 

Nacka spis i Visma Proceedo. 

Målgruppen för denna lathund är du som ska beställa catering till ditt möte, leveranskvittera 

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.   Startsidan 

      3.   Skapa beställning 

      4.   Beställ med offert  

5. Sök efter varor 

6. Lägga varor i varukorgen 

7. Kontera din beställning 

8. Slutför beställning 

9. Välj leveransadress och leveransdatum samt godsmärkning 

10. Skicka beställningen till leverantör 

11. Beställningen är skickad 

12. Leveranskvittens 

13. Delvis kvitterad 

14. Ordermatchning av faktura och avvikelse 

15. Komplettera eller avboka din catering 

 

 

 

 

 

Version Förändring Författare Datum 

1.0 Första versionen Marika Agetoft 2019-09-24 
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2.  Startsidan 

Logga in i Visma Proceedo via www.nacka.se och nu ser du startsidan i systemet. 

På mitten av sidan hittar du länkar till om du behöver beställa behörighet, gå en utbildning 

eller hitta en lathund. 

Till höger på startsidan skriver vi aktuella nyheter om leverantörer, systemet eller andra 

nyheter. Det blir en grön linje längst ned på nyheten. 

I nedre vänstra hörnet visas vilka nya leverantörsavtal du har fått tillgång till  

I den blå rutan Att hantera där finns dina uppgifter som du behöver hantera och om du 

klickar på t ex leveranser och order kommer du direkt till din uppgift som är 

leveranskvittens. 

 

Att hantera: 

• Sparade beställningar – då ligger din beställning i varukorgen 

• Fakturor – det finns fakturor som du behöver hantera. 

• Leverans och order – här finns dina leveranskvittenser som du behöver kvitteras när 

du fått din leverans 

 

 
 

 
 

Delegeringar  

Här ser man den delegering du har lagt till en annan användare vid frånvaro. 

Du kan delegera granska faktura och leveranskvittenser. 

Tryck på + och sök fram den person du vill delegera till, den person du delegerar till måste 

också kunna beställa livsmedel och kunna granska fakturor. 

Välj vilka uppgifter personen ska kunna hantera och datum till och från. 

Nu kan både du och den delegerade personen se dina leveranskvittenser eller fakturor, det 

är först till kvarn när man ska hantera en uppgift. 

Delegera dina uppgifter vid frånvaro 

http://www.nacka.se/
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3. Skapa beställning 

 

 
 

Tryck på fliken inköp för att börja skapa din beställning. 

Om du ställer dig i fritextfältet kan du söka efter produkter direkt, du kan använda flera ord 

i din sökning. 

I mitten ser du dina personliga mallar, dina ej skickade beställningar (vilka artiklar som ligger 

i beställningen som inte är skickade än). 

 

 
 

På vänster sida hittar du kategorier där du hittar området Catering – Nacka spis. 

Klickar du på kategorin kommer alla produkter upp. 

Här hittar du underkategorier som ska göra det lättare att hitta produkterna som du ska 

beställa. 
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Skriv in produktens namn i sökfältet t ex tårta (du kan söka på flera ord) och nu söker 

systemet efter varorna. Du kan idag söka på leverantör, artikelnummer och artikelnamn.  

Får du fram produkter från andra leverantörer kan du förfina sökresultatet nere i vänstra 

hörnet och välja Nacka spis. 

 

 
 

 

För du muspekaren över rubriken ser du mer information om varan. Du kan lägga 

produkten direkt från raden och ändra antalet.  
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Klickar du på rubriken på en artikel kommer du till en mer detaljerad sida om varan. 

 

• Minsta beställningsvolym – visar den minsta volymen du kan köpa. 

• Lägg till i mall, du kan lägga din artikel i en befintlig mall eller skapa en ny 

• Om det finns ett produktblad hittar du det här eller länk till avtalet i Kommers där 

du kan läsa mer om avtalet. 

• Härifrån kan du lägga varan i varukorgen genom att klicka på gröna knappen köp 

och klickar du flera gånger på knappen ökas antalet. 

• Du kan också öka eller minska antalet genom att använda + eller – och sedan trycka 

på köp.  

• Information från din administratör – här är det viktig information om när 

beställningen måste vara godkänd och information om kostnad av leverans utanför 

Stadshuset 

 

 

 
  

Trycker du på tillbaka i nedre högra hörnet kommer du tillbaka till din tidigare söklista. 

 

4. Beställ med offert 

 
Om du har ett evenemang och fått en offert från Nacka spis kan du använda ett formulär 

där du bifogar offerten i beställningen. Du hittar formuläret under snabbval. 
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Fyll i formuläret och bifoga offerten. Se nedan har jag fyllt i som ett exempel. 

 
 

Klicka sedan på köp så lägger sig denna i varukorgen och du kan fylla på med andra artiklar 

från andra leverantörer. 

 

5. Lägg varan i varukorg 

 

För att lägga din varan i varukorgen klickar man på knappen köp och du kan öka antalet 

genom  klicka flera gånger på knappen köp eller skriva in antalet för att sedan klicka på köp. 

varan hamnar uppe i kundvagnen i högra hörnet (se bild 2) Det kommer upp en påminnelse 

om vilken tid din beställning behöver vara godkänd av din chef och fraktkostnad vid 

leverans utanför Stadshuset (se nedan bild) när du klickar på köp. 
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Vid beställning av dagens lunch är det viktigt att läsa informationen från din administratör. 

Innan dina gäster kan hämta lunch behöver man lämna in en deltagarlista med beställningsnumret på 

(NK+ 6 siffror). Sedan prickar kassan av deltagarna utan att väga maten. 

 
 

Du kan när som helst titta i din varukorg genom att klicka på kundvagnen. Då visas de 

varor som är valda och ligger i varukorgen. Produkterna ligger kvar i varukorgen om du 

skulle bli utloggad av någon anledning och du kan fortsätta din beställning nästa gång du 

har loggat in igen. Du kan även ta bort artiklarna genom att trycka på krysset vid artikeln 

eller ta bort alla (se de svarta pilarna) 

Det finns även en kommentar på artikeln – här finns informationen om stopptid och 

leveranskostnad. 

 

När beställningen är klar trycker du på fortsätt (grön knapp i varukorgen) 

 

SPECIALKOST – välj den artikel du vill ha som specialkost för att få rätt antal av t ex 

smörgåsar. Skriv sedan vad specialkosten ska innehålla i sista steget innan du skickar 

beställningen. 
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När beställningen är klar trycker du på fortsätt (grön knapp i varukorgen) 

 

Jämför produkter  

 

Du kan jämföra flera produkter genom att klicka i rutan till höger på raden och sedan trycka 

på jämför (se gulmarkeringarna) 

 

 
Nu ser du mer information om produkterna och kan beställa direkt ifrån detta läge. 
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6. 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 – här måste du välja konto utifrån om det intern eller externrepresentation. 

 

Ansvar och verksamhet är obligatoriskt att fylla i (känner du dig osäker på dessa så frågar du 

din ekonom) 
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Du kan söka fram ditt värde genom att ställa dig i rutan och skriva med bokstäver eller 

siffror. I ovan exempel har jag sökt fram representation och får två alternativ. 

Representation extern – den används för externa möten 

Personalrepresentation – det kontot används för interna möten 

Kontakta din ekonom om du känner du osäker på vilket du ska välja. 

Klickar du stjärnan läggs kontot som en av dina favoriter som du kan använda fler gånger, 

då trycker du på den blå lilla rutan i kolumnen. 

 

När du har valt ett representationskonto får du en påminnelse om att skriva syfte och 

deltagare i kommentaren eller bifoga deltagarlista samt ev presentation vid 

leveranskvittensen. Det momentet är viktigt och det gör du när du haft ditt möte och ska 

kvittera leveransen. 
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För att klistra fast dina värden i de andra kolumnerna så söker du först fram t ex ditt 

ansvarsnummer, i det här exemplet har jag sökt fram inköpsenheten genom att skriva 

20020. Välj förvald så fastnar det i rutan till nästa gång du beställer, det kan man göra i alla 

kolumner. Både standard och favoriter kan du använda i alla rutor under rubrikerna konto, 

ansvar, projekt, verksamhet, aktivitet och obj/fri. 

 

 

 
 

Om beställningen ska delas mellan t ex två enheter 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 inköpsenheten och redovisningsenheten. 

 

  
 

Fyll i den andra enheten på den nya raden och dela upp beloppet antingen i kronor eller 

procent. Jag har valt att del upp i procent om 50/50. 
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Vill du istället dela upp artiklarna i två grupper, klickar du på ny kontering. 

 

 
 

Vill man kontera artiklar i olika grupper för att separera på ansvar trycker du på ny 

kontering. Markera raden du vill flytta. 

 

 
Skriv in den andra konteringen och tänk på att nu kan beställningen skickas till två 

attestanter då jag valt två olika ansvar. 

 

   
 

Tryck på ny kontering om du vill 

skapa en till kontering för 

artiklarna 

Markera en 

rad och dra 

artikeln till 

den andra 

gruppen 
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7. 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 – används om du vill skicka ett meddelande till attestanten som 

ska godkänna beställningen, den kommer även med i det mail som attestanten får 

när de har en beställning att godkänna. 

 

 

8. Välj leveransadress, godsmärkning och önskat 

leveransdatum 

 

• 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. 

 
 

 

 



  14 (20) 

• Fyll i önskat leveransdatum 

• Information till leverantör – här fyller man instruktioner till leverantören såsom rum 

och tider för leveransen men även allergier eller specialkost. Se nedan exempel: 

Kl 12 10 st dagens lunch i matsalen (glöm inte att ta med deltagarlista där du märker 

upp den med ordernumret NK+ 6 siffror, lämnar den i kassan för avprickning) 

Kl 14 fika 

Rum Björknäs 

Tips: skriv om du vill ha tallrikar, bestick och servetter här då informationen skickas 

till Servicecenter också 

 

SPECIALKOST/ALLERGIER– skriv vad som är specialkost/allergier och hur 

många. 

 

• Godmärkning – ditt telefonnummer eller valfri information 

 

 

 
 

 

9. Skicka beställning till leverantör 

När beställningen är klar trycker man på den gröna knappen nere till höger – skicka 

beställning. Tips – härifrån kan du spara hela beställningen som mall om du vill återanvända 

informationen vid ett annat tillfälle. 
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10. 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. 

 

 
 

Här ser du namnet och statusen på din beställning – skickad för godkännande (attest). 

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. 
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11. 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. 

 

 

 
 

Tryck på kvittera leverans. Kvittera det antal produkter som har kommit – är det någon 

produkt som inte kommit ändrar du antalet.  

I kommentar skriver du syftet med mötet och deltagare om du inte har en deltagarlista att 

bifoga som bilaga, denna information följer den med till fakturan som kommer från 

leverantören. 

Som bilaga kan du lägga till deltagarlista och eventuell presentation från mötet. 

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

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

Stämmer inte antalet eller priset behöver du granska fakturan. 

 

 

 

Ändra endast 

antal om du 

inte fått alla 

dina varor 

I 

kommentar 

skriver du 

syfte och 

deltagare 

om du inte 

har en lista 

att bifoga 
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12. Delvis kvitterad  

 
När du kvitterar ett mindre antal artiklar än du beställt kommer leveranskvittensen få en 

status på delvis kvitterad. Får du inget eller avbeställer din leverans genom att meddela 

Nacka spis och Servicecenter så avslutar du ordern. 

 

13. Hantering av ordermatchning 

 

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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I ovan vy har jag klickat på knappen avancerat sök – klickar du i röd flagga ser du de 

fakturor som snart förfaller (den måste betalas inom kort) och klickar du på 

förstoringsglaset får du fram fakturor under utredning. 

 

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 och även fel antal. Du ser felet vid de röda markeringarna. 

I de röda ringarna ser du vad som är fel på 

ordermatchningen. Fel pris och fel kvantitet 
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Under fler funktioner kan du välja att skicka fakturan till annan granskare, skicka fakturan 

för extra kontroll, inte min faktura och skicka tillbaka (välj inte de två sista då hamnar 

fakturan hos administratörerna) 

 

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. 

 

 
 

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

fakturan sedan den lästes in i systemet). 

 

Har du glömt att skriva syfte i kommentar eller bifoga deltagarlista eller 

agenda/presentation kan du göra det härifrån (se gulmarkering). 

 

Är det fel på fakturan kan du klicka i rutan under utredning och trycka 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. För att få knappen godkänn faktura grön igen så klickar du ur under 

utredning och spara ändring. Efter det kan du gå in på fakturan igen och godkänna den. 

 

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. 

 

Tycker du att fakturan stämmer kan du trycka på gröna knappen godkänn faktura och den 

skickas till din chef för attest eftersom beloppet är högre än när beställningen gjordes. 

 

Fakturan får då status attest ej utförd och kommer ligga kvar i dina listor som historik. 
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14. Komplettera eller avboka din Catering 
 

Om du behöver komplettera din beställning skickar du en till och uppger detta i 

information till leverantör vilken beställning som ska kompletteras. 

Om du vill boka av din catering meddelar du både Nacka spis och Servicecenter, sedan 

avslutar du din order i Visma Proceedo under alla beställningar. 


