
Detta mail skickas till dig i egenskap av lokalt verksamhetsstöd för Proceedo. Vidarebefordra 

informationen till berörda. 

Nyhetsbrev Proceedo 2022-06-01 
 

I detta nyhetsbrev informerar vi om de senaste uppdateringarna i Proceedo 9, nedstängning av 
funktioner i Proceedo 8, uppdatering av roller i Proceedo, ny lathund för dela rad/ny kontering på 
faktura, information från Användarforum samt vad som gäller inför sommaren. 
 

Uppdateringar Proceedo 9 
 

Fler artikelmärkningar i rapport för produkter 
Fler miljö- och kvalitetsmärkningar har lagts till i rapporten Produkter från market och privata 

leverantörer.  

 

Länk till Leverantörsportalen från Proceedos inloggningssida 
På Proceedos inloggningssida har nu även länk till leverantörsportalen/Supplier center lagts till. Detta 

för att förenkla för leverantörer så att de även kan hitta till leverantörsportalen på detta sätt. 



 

Förlängd lista vid tilldelning av värden på grupp och användare 
Listan vid tilldelning/koppling av värden på grupper och användare har utökats till att visa upp till 250 

värden (t ex adresser) på en gång, istället för 25 värden i taget/per sida som gällt tidigare. 

 

Orderstatus med ordersvar 
Ordersvar har lagts till i sökmotorn för Beställningar. Filtrerar man via Avancerad sök på Orderstatus 
tittar nu Proceedo även på ordersvarsstatus och visar det i listan. 



 

Decimaler möjliga på momssats på produkt 
Nu implementerar Proceedo möjlighet att ange momssats med upp till två decimaler för att 

möjliggöra beräkning till ett korrekt bruttobelopp för slutanvändaren. Det är användbart för 

utländska momssatser där decimaler kan förekomma. 

 

Ny pil bredvid användarnamn i navigationsmenyn 
En pil har lagts till bredvid användarnamnet i Proceedo. Detta för att förtydliga att det går att klicka 

där för att komma åt användardetaljer. 

 

Rubriker låsta i rullista 
Vid kontering är rubrikerna nu låsta så att de alltid visas även när man scrollar nedåt i rullistan. Detta 

för att det hela tiden ska gå att tydligt se vad som kryssas i respektive kolumn. 

 



Rensa filtrering i rapportgeneratorn 
Nu finns ett nytt val Inget filter i rapportgeneratorn. Detta möjliggör för användaren att rensa 

tidigare inlagd filtrering. 

 

 

Sekundär referens på fakturor byter namn  
Det har skett en namnändring på Sekundär referens, det heter nu Referens 2. 

 

Nedstängning av Proceedo 8 
 

Kategoriträd har stängts ner i Proceedo 8 
Möjligheten att skapa kategoriträd i Proceedo 8 har nu tagits bort. Nu hanteras kategoriträd enbart i 

det nya administrationsgränssnittet, Proceedo Admin. 

Leveranskvittens stängs ner i Proceedo 8 
Näst på tur att stängas ner i Proceedo 8 är möjligheten att göra leveranskvittens och därmed även 

fliken Inköp. Nedstängningen sker 14 juni. 

 

 

Sökningar efter order/beställning samt leveranskvittens kan efter 14 juni endast göras i Proceedo 9 

under Alla beställningar. Det går även att komma till Kvittera leverans via fakturan.  



 

 

Roller i Proceedo  
 

Proceedo 8 via Java Webstart 
Som vi tidigare har informerat om har vi sett över rollerna som ger tillgång till Proceedo 8. Nu har vi 

tagit bort den automatiska tillgången till Java Webstart (och därmed Proceedo 8) för adminrollerna 

samt tagit bort rollen P9 admin. Om ni har användare som behöver tillgång till Proceedo 8 är det 

rollen Proceedo 8 via Java Webstart ni ska tilldela dem. 

Rapportgeneratorroller 
Vi kommer även ta bort tillgång till rapportgeneratorn som låg tilldelad på adminrollerna och om ni 

har användare som behöver tillgång till rapportgeneratorn är det någon av dessa roller som måste 

tilldelas: 

C-02 Rapporter administratör 
C-03 Rapporter slutanvändare 
C-04 Rapporter FKU 
 

I standardgrupp och begränsadgrupp är dock C-03 Rapporter slutanvändare vald för alla så det är 
endast C-04 Rapporter FKU som måste tilldelas samt C-02 Rapporter administratör. 
 

Vi har ändrat nu så att C-02 Rapporter administratör inte längre är vald för alla i huvudgrupp, istället 

tilldelade vi rollen till alla som nu ligger i huvudgrupp, om det är någon som inte ska ha denna roll 

kan ni bocka bort den. När ni lägger upp nya användare i huvudgrupp måste ni nu tilldela dem denna 

roll om de ska ha tillgång till rapportgeneratorn.  

I dagsläget är C-02 Rapporter administratör vald för alla i huvudgrupp, det kommer vi ta bort och 

istället tilldela rollen till alla som nu ligger i huvudgrupp, om det är någon som inte ska ha denna roll 

kan ni bocka bort den. När ni lägger upp nya användare i huvudgrupp måste ni nu tilldela dem denna 

roll om de ska ha tillgång till rapportgeneratorn.   

Dela rad/ Ny kontering på faktura 
Vi har lagt ut en lathund för hur man kan fördela kontering på olika sorters fakturor i Proceedo 9, den 

hittar ni på Ekonomi i staden under Manualer.  



 

Användarforum 
Bildspelet från Användarforum samt frågor och svar från Användarforum ligger nu på Ekonomi i 

staden under Information. 

 
 

Inför sommaren 
 

Delegeringar 
Kom ihåg att registrera delegeringar så att fakturor och beställningar inte riskerar att bli liggande hos 

användare som är på semester.  

Bemanning 
Centralt verksamhetsstöd för Proceedo har bemanning under hela sommaren, kontaktpersoner kan 

skicka in ärende som vanligt till support.intraservice@intraservice.goteborg.se. Skriv i rubriken ”CVS 

Proceedo + vad ärendet gäller” så kommer ärendet till oss.  

 

Trevlig sommar önskar CVS Proceedo! 
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