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1  Inledning  

Denna handbok riktar sig till dig som är lokal systemadministratör eller lokal 

fakturaadministratör i Proceedo. Följande kapitel ska ge dig vägledning och 

information om hur du ska hantera olika uppgifter som görs i Proceedo. 

Observera att det finns skillnader för organisationer som använder sig av 

Redovisningstjänster, detta då Redovisningstjänster har ansvar för vissa av 

momenten som kommer tas upp i denna handbok. Om du är osäker vad som gäller 

dig, kontakta din organisation.  

För användare som gör beställningar och leveranskvittenser, godkänner 

beställningar, granskar eller attesterar fakturor finns det en handbok som heter 

Handbok Proceedo Slutanvändare. Som administratör bör du också ta del av den 

handboken för att kunna stötta användarna så att de utnyttjar systemet på bästa sätt 

för att åstadkomma en effektiv och säker inköps- och fakturaprocess. 

Handboken uppdaterats löpande när nya funktioner släpps eller förändringar sker. 

 

1.1 Hitta information 

Det finns flera ställen där du som administratör kan hitta relevant information, nedan 

är en beskrivning av relevanta sidor.  

 

1.1.1 Ekonomi i staden 

På Ekonomi i staden under Ekonomisystem och systemförvaltning finns en sida för 

Proceedo. Här hittar du manualer, blanketter och annan information som är relevant 

för dig.  

Länk: 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/ekonomiingangen/start/Ekonom

isystem%20och%20systemforvaltning/winst-proceedo 

 

1.1.2 Goteborg.se/fakturera 

Har du eller någon av dina leverantörer frågor kring att fakturera Göteborgs Stad? På 

www.goteborg.se/fakturera finns information om format för e-fakturor, VAN-

operatörer och möjlighet för leverantörer att kontakta Göteborgs Stad för att börja 

skicka e-fakturor. På sidan hittar du också GLN-koder till Göteborgs Stads anslutna 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/ekonomiingangen/start/Ekonomisystem%20och%20systemforvaltning/winst-proceedo
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/ekonomiingangen/start/Ekonomisystem%20och%20systemforvaltning/winst-proceedo
http://www.goteborg.se/fakturera


förvaltningar och bolag. Varje förvaltning och bolag har en unik GLN-kod (elektronisk 

fakturaadress) som styr inkomna fakturor till rätt organisation. På denna sida hittar du 

även Specifikation av fakturainnehåll som kan vara bra för leverantörer att ta del av 

när de ska skicka e-fakturor. 

Skulle du få en pappersfaktura ska den skickas till: 

Intraservice 
NXX/BXX (Förvaltning/Bolag) 
Referens 
405 38 Göteborg 
 

1.1.3 Datorhjälpen 

På datorhjälpen finns kortare filmklipp på olika moment i Proceedo.  

Länk: 

Datorhjälpen (goteborg.se) 

 

1.1.4 Webbutbildningar 

I Utbildningsportalen finns flera webbutbildningar som är relevanta för dig som 

använder i Proceedo. Utbildningarna är helt webbaserade vilket innebär att du kan 

gå dem när du vill och i din egen takt.  

• Beställarutbildningen är en utbildning som vänder sig till dig som gör inköp i 

Göteborgs Stad 

• FKU är en utbildning för dig som genomför förnyad konkurrensutsättning 

• Direktupphandling för dig som ska genomföra en direktupphandling och 

behöver veta vad som krävs för att göra den 

• Fakturaadministratörsutbildning, för dig som arbetar som lokal 

fakturaadministratör 

• Systemadministratörsutbildning, för dig som arbetar som lokal 

systemadministratör, du ska även gå fakturaadministratörsutbildningen för att 

få helheten i vad arbetet innebär. Arbete pågår med denna utbildning, behöver 

du utbildning innan den är klar så skicka ett ärende till CVS Proceedo 

1.1.5 Övriga utbildningar  

 

https://datorhjalpen.goteborg.se/Home?searchQuery=proceedo


• Rapportgeneratorutbildning riktar sig till dig som vill lära dig om hur man kan ta 

ut rapporter i Proceedo, vilka olika rapporter som finns mm. 

• Coachning kan erbjudas om det är något som din förvaltning eller bolag vill 

lära er mer om. Sammanställ detta i ett ärende till CVS Proceedo och vi ser 

över vad det är ni vill ha hjälp med och föreslår ett upplägg till er. 

 

Så här ser vårt upplägg ut för vilka utbildningar vi kan erbjuda gällande 

Proceedo: 

 

 

2  Systemuppsättning  

 

2.1 Inloggning 

Proceedo använder sig av SSO (Single-sign-on) vilket medför att man inte har något 

specifikt lösenord för Proceedo. De användare som är inloggade på sin jobbdator, 

dvs en GBG3000-dator loggas in direkt utan att användaren behöver ange något 

användarnamn eller lösenord. 



 

De användare som loggar in utan en GBG3000-dator eller med en smartphone, iPad 

etc. loggar in med sitt AD-konto och lösenord. Enskilda bolag kan ha andra 

tillvägagångssätt. Vid inloggning som administratör får du ett val om du vill logga in i 

administratörsgränssnittet eller ”vanliga Proceedo”. Du kan även växla mellan 

gränssnitten inne i systemet. 

Som användare kan du komma åt Proceedo på flera olika sätt: 

• Publicerad länk på förvaltningens eller bolagets intranät 

• Genom mejl från Proceedo i samband med att användaren har något nytt att 

hantera i systemet. Det finns då en länk i mejlet som användaren kan klicka på 

och därmed komma till Proceedo (gäller inte bolag utanför GBG3000). 

• Användaren kan välja att gå in till Proceedo via inköp och Upphandlings 

hemsida 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/inkopochupphandling/sta

rt/bestalla/winst 

• Det går också att använda denna länk: 

https://www.proceedo.net/weblogic/samlRequest?idp=gs 

 

I undantagsfall går det även att använda sig av användarnamn och lösenord direkt till 

Proceedo. Detta behöver då först justeras på användarkortet.  

 

2.2 Time-out 

Proceedo har en inställning att logga ut användaren efter 30 minuters inaktivitet. Om 

en användare påbörjat en beställning men inte kan slutföra den måste beställningen 

sparas. Annars kan beställningen gås förlorad efter 30 minuter.  

 

2.3 En organisation per förvaltning/bolag  

Alla förvaltningar och bolag ligger i samma uppsättning av Proceedo och varje 

förvaltning och bolag är en egen Organisation i Proceedo. Lokala användare är 

kopplade till en organisation och kommer endast att se en organisation. 

 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/inkopochupphandling/start/bestalla/winst
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/inkopochupphandling/start/bestalla/winst
https://www.proceedo.net/weblogic/samlRequest?idp=gs


2.4 Koddelar 

Vid kontering är vissa värden obligatoriska, dessa är: konto, ansvar och verk. 

Observera att det finns undantag för vissa av Göteborgs Stads bolag. 

 

Det är viktigt att konteringen fylls i rätt för att den ekonomiska informationen som 

redovisas ska stämma. För mer information om Göteborgs Stads kodplan se länk till 

Ekonomi i staden nedan. 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/ekonomiingangen/start/kodplan 

2.5 Ordernummer 

När en beställning är beslutsattesterad skickas en order till leverantören. Order 

numreras löpande med en gemensam nummerserie för hela installationen. 

Ordernummer inleds med AA och därefter ett löpnummer på 7 siffror. Detta 

ordernummer är en central identifierare mellan order och faktura. Ordernumret är 

nyckeln som kopplar ihop en faktura med en order. 

 

2.6 Datumhantering 

2.6.1 Förfallodatum  

• Skannade fakturor: Fakturans ankomstdatum + 30 dagar blir förfallodatum, 

sätts vid skanningen 

• E-fakturor: Det förfallodatum som angetts av leverantören i filen blir 

förfallodatum 

• Utbetalningsunderlag (Procapita och IST): Angiven utbetalningsdag från 

försystemet blir förfallodatum 

 

När fakturan är i status Klar i Proceedo kommer den vara klar för utbetalning i 

ekonomisystemet. En faktura med status Klar går inte att ändra på i Proceedo utan 

eventuella ändringar måste ske i ekonomisystemet. Det är fakturans förfallodatum 

som avgör när en faktura betalas. Det förfallodatum som finns på fakturan förs över 

till ekonomisystemet vid ankomstbokningen av fakturan. Förfallodatumet kan ändras i 

Proceedo och det nya förfallodatumet kommer då att överföras till ekonomisystemet 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/ekonomiingangen/start/kodplan


vid slutkontering av fakturan. Det sker ingen kontroll i systemet av att angiven 

förfallodag av leverantören överensstämmer med avtalad förfallodag. 

 

2.6.2 Betalningsdatum 

Normalt ska fakturan betalas på förfallodag men av olika anledningar t.ex. helgdagar 

eller att en kreditfaktura ligger och blockerar utbetalningen kan betalning komma att 

ske senare. Varje natt kommer uppgift att skickas från ekonomisystemet till Proceedo 

om vilka fakturor som har betalats. En betald faktura markeras med ett mynt i 

kolumnen Info i fakturavyn och om pekaren förs över myntet kommer faktiskt 

betalningsdatum att visas. 

 

 

 

2.7 Verifikationsnummer  

Fakturan/utbetalningsunderlaget får ett verifikationsnummer vid ankomstregistrering 

och samma nummer används sedan för slutbokföringen. Verifikationsnumren har en 

serie per organisation och är ett löpnummer som inleds med respektive organisations 

prefix. Detta innebär att fakturor och utbetalningsunderlag inte kan åtskiljas via 

verifikationsnummer. I referensfältet på fakturor (utbetalningsunderlag) framgår det 

om utbetalningen avser Procapita eller IST. Verifikationsnumret återfinns på 

fakturahuvudet och kan sökas efter i listan över fakturor. 

 

2.8 Bokföringsdatum ekonomisystemet  

Överföring till ekonomisystemet av ankomst- och slutkonterade fakturor sker fyra 

gånger per dygn 05.45, 11.45, 17.45 och 23.45. Detta gäller även för de dagar i ny 



månad som det är möjligt att bokföra på den gamla månaden, vilket innebär att om 

en faktura attesteras och blir klar under dessa dagar kommer kostnaden inte att 

finnas bokförd i huvudboken förrän nästkommande dag. 

Fakturadatum sätts till det datum som finns på fakturan, samma datum blir 

bokföringsdatum. Ankomstdatum är Mottagningsdatum i Proceedo, vilket är det 

datum då fakturan lästs in eller skannats in i Proceedo. 

 

Om en faktura inte blir klarmarkerad i tid innan månadsskiftet blir bokföringsdatum 

den första öppna bokföringsdagen i ny månad. En faktura ankomstbokförs när den 

passerat genom kontrollerna i ankomsthanteringen. 

Det går inte att rätta konteringen på klarmarkerad faktura i Proceedo men rättning 

kan då göras omedelbart i huvudboken. Kommentar ska skrivas på fakturan i 

Proceedo om att rättning skett. 

En eventuell förändring av förfallodag som gjorts i Proceedo går över till 

ekonomisystemet i samband med att slutkonteringen för fakturan går över. 

Information om att en faktura är makulerad skickas till ekonomisystemet tillsammans 

med slutkonteringen.  

 

2.9 Fakturaleverantörsregister  

I Proceedo finns två leverantörsregister, ett för förvaltningar och ett för bolag. För att 

kunna hantera en faktura eller ett utbetalningsunderlag i Proceedo måste 

leverantören eller betalningsmottagaren finnas i leverantörsregistret i Proceedo, dvs. 

vara en fakturaleverantör. En fullständig kopia av dessa register importeras från 

ekonomisystemet varje natt. Dessutom importeras alla ändringar/nyupplägg som 

görs under dagen vid fyra tillfällen för ekonomisystemet kl 12.05, 15.05, 19.05 och 

23.05 



Endast aktiva leverantörer läses in från ekonomisystemet. I ekonomisystemet finns 

dessutom en flagga till Proceedo J/N som kan användas om en leverantör inte ska 

läsas över. Leverantörer i ekonomisystemet är vanligtvis endast upplagda en gång 

med både bankgiro och plusgiro. Om en leverantör har båda giron upplagda på sig 

går betalningen i första hand till plusgirot. 

För en leverantör som har överlåtit sin betalning till ett factoringbolag ska 

leverantörens momsnummer finnas i leverantörsregistret men det plusgiro eller 

bankgiro som finns angivet ska vara factoringbolagets. 

Fakturor ska alltid ha bankgiro/plusgiro angivet för att matchning mot leverantör ska 

kunna ske. Fakturan ska dessutom ha ett korrekt momsnummer angivet. Om inte, är 

det bättre att det är blankt eftersom systemet kontrollerar momsnummer på fakturan 

mot momsnummer i leverantörsregistret. 

Det finns ingen flaggning på leverantörer avseende om de är kommuninterna eller 

inte. Om selektering ska göras på kommuninterna leverantörer kan detta t.ex. ske 

genom selektering på organisationsnummer som är gemensam för alla förvaltningar 

inom Göteborgs Stad. En sådan selektering kommer dock inte att fånga upp B-

motparter. 

Vid integration av leverantörer kommer leverantören att sättas i status Godkänd. Det 

innebär att leverantören inte behöver godkännas innan den kan användas. Om en 

leverantör skulle markerats med Ej hanterad kommer fakturan att stanna för 

godkännande av leverantör.  

 

2.10 Avtalsleverantörer  

Alla avtal som läggs upp i Proceedo ligger i ett gemensamt register och är kopplade 

till en avtalsleverantör. Avtalsleverantör och Fakturaleverantör är två skilda register. 

De leverantörer där avtal och beställning kan göras i Proceedo finns i båda 

registerna. Avtalsleverantören läggs upp när avtalen registrerats av Inköp och 

upphandling.  

När en faktura från en fakturaleverantör kommer med ett ordernummer angivet sker 

matchning om ordernumret finns i Proceedo. Det behöver dock inte innebära att 

avtalsleverantören är densamma som fakturaleverantören. Det sker inte någon 

kontroll att leverantören som fått ordern är samma som fakturerar. Att det inte sker en 



kontroll är en förutsättning för att rekvisitioner ska kunna användas i Proceedo. 

Rekvisitionen är kopplad till en avtalsleverantör men fakturaleverantören är olika för 

de olika rekvisitionerna. 

 

2.11 CVS Proceedo Leveransadresser 

Alla användare har tillgång till alla leveransadresser i respektive organisation. CVS 

Proceedo har ansvaret att lägga upp adresser för Göteborgs Stad. Om ny adress 

önskas av organisationen ska en begäran om ny adress skickas som ärende till 

support.intraservice@intraservice.goteborg.se. Excel-fil med underlag till den nya 

adressen ska bifogas och den finns i Ekonomi i staden. Märk ärendet ”Proceedo – 

Adresser”. 

CVS Proceedo svarar i ärendet när adressen har lagts upp samt meddelar vilken 

GLN-kod adressen har tilldelats. En GLN-kod är unik och är en så kallad elektronisk 

adress som leverantörer kan efterfråga. Adressen läggs upp i huvud-, standard- och 

begränsadgrupp.  

 

2.12 Moms 

Fakturans moms syns som en konteringsrad på fakturan. Raden är låst och kan inte 

ändras vid kontering. Konteringen innehåller endast konto – inga andra koddelar kan 

förekomma.  

Om momsbeloppet ska ändras – för att t.ex. endast halva momsen är avdragsgill - 

måste användaren som ska ändra momsen lägga till en ny konteringsrad och kontera 

med momskontot det minusbelopp (-) som momsen ska minskas med och lägga in 

motsvarande belopp (+) på kostnadskonteringsraden.  

När kontering av moms gjorts på momskonto så att konterad moms på fakturan inte 

överensstämmer med momsbeloppet på fakturahuvudet kommer fakturan att skickas 

till administratör för kontroll (efter beslutsattest) innan den blir klar för slutbokning och 

betalning. 

Om fel momsbelopp skannats in ska fakturan hanteras enligt avsnitt 7.5.1 Fel! Hittar 

inte referenskälla.. 

 

mailto:support.intraservice@intraservice.goteborg.se


 

2.13 Påminnelser om att faktura finns att hantera  

Användaren får ett mejl en gång om dagen om fakturor som skickats för granskning 

eller attest finns att hantera. Påminnelser utgår från fakturans förfallodatum. Samma 

tider gäller för alla organisationer och med dagar avses kalenderdagar. 

Påminnelser skickas till användaren enligt tidplan nedan:  

• Påminnelse skickas ut 10 dagar före förfallodatum till den som har fakturan för 

granskning (gemensam parameter för alla organisationer). I samband med 

detta läggs också den orangea flaggan ut i fakturavyn 

• Påminnelse skickas ut 5 dagar före förfallodatum till beslutsattestant 

(gemensam parameter för alla organisationer) 

• Påminnelse om leveranskvittens skickas till beställaren om leveranskvittens ej 

är gjord 5 dagar efter att fakturan har anlänt 

Då fakturor kan inkomma innan varorna levererats, tar det tre dagar efter att fakturan 

anlänt innan den faller ut för avvikelsehantering. Leveranskvittensen finns dock 

tillgänglig så snart ordern är skickad och påminnelse skickas efter 5 dagar (se ovan). 

Observera att detta innebär att fakturan inte är synlig hos beställaren förrän 

leveranskvittens är gjord eller att 3 dagar har passerat sedan fakturan anlänt.  

 

3  Ansvar och behörigheter för administratörer i  

Proceedo  

Nedan kommer en beskrivning om vilka ansvar en systemadministratör respektive en 

fakturaadministratör har.  

 

3.1 A-44 Lokal systemadministratör  

Du som arbetar som lokal systemadministratör ansvarar för första linjens support för 

din organisations Proceedoanvändare. Som lokal systemadministratör ansvarar du 

också för utbilda användare. Nedan är en sammanfattning på de moment och delar 

som du som lokal systemadministratör har ansvar för.  

Ansvar gällande fakturahantering i Proceedo  



• Hanterar och rättar fakturor som stannat i formaliakontroll vid inläsning, status: 

Fakturainformation måste kontrolleras 

• Skicka fakturor till rätt användare som exempelvis saknar giltig referens, 

status: Granskare ej angiven 

• Hanterar fakturor som skickats tillbaka av granskare för byte av flöde, status: 

Fakturainformation måste kontrolleras 

• Makulerar och ändrar förfallodag på fakturor på uppdrag av granskare eller 

beslutsattestant 

• Kontrollerar fakturor där moms har justerats vid konteringen, status: Kontering 

ej kontrollerad 

• Påminna och följa upp organisationens fakturor. Du kan lägga till en egen 

kommentar när du påminner som följer med i mejlet till användaren 

Ansvar gällande administration i Proceedo  

• Användaradministration, nyupplägg och underhåll av användare 

• Administration av referenser 

• Lägger upp lokala avtal, kataloger och formulär 

• Lägger upp och underhåller abonnemang 

• Registrerar delegeringar 

• Skapar rapporter i rapportgenerator 

• Skickar in ärenden till CVS Proceedo 

• Beställer upplägg eller ändring av leveransadresser 

• Beställer upplägg eller ändring av sambandskontroller 

Ansvar Övrigt 

• Underhåller attestträdet i Nekksus/Bupa 

 

Som lokal systemadministratör ser du hela din organisations fakturor, ordrar och 

beställningar som avvaktar attest eller är attesterade. Du kan också hantera andras 



fakturor och leveranskvittens dock inte beslutsattest. I din roll har du också möjlighet 

att beställa.  

 

3.2 A-45 Lokal fakturaadministratör 

Du som är lokal fakturaadministratör har samma ansvar som systemadministratören 

när det gäller fakturahantering, se nedan. 

Ansvar gällande fakturahantering i Proceedo  

• Hanterar och rättar fakturor som stannat i formaliakontroll vid inläsning, status: 

Fakturainformation måste kontrolleras 

• Skicka fakturor till rätt användare som exempelvis saknar giltig referens, 

status: Granskare ej angiven 

• Hanterar fakturor som skickats tillbaka av granskare för byte av flöde, status: 

Fakturainformation måste kontrolleras 

• Makulerar och ändrar förfallodag på fakturor på uppdrag av granskare eller 

beslutsattestant 

• Kontrollerar fakturor där moms har justerats vid konteringen, status: Kontering 

ej kontrollerad 

• Påminna och följa upp organisationens fakturor. 

 

3.3 Ansvar Central systemadministratör (CVS Proceedo) 

CVS har bland annat ansvar enligt nedan.  

• Underhåll av stängningstabell 

• Administration av gruppstruktur och roller enligt gemensamma principer 

• Underhåll av grunddata för organisation (samtliga) enligt gemensamma 

principer 

• Uppläggning av centrala och lokala sambandskontroller 

• Administration av fakturaleverantörsregister enligt gemensamma principer 

• Underhåll av grunddata för ordermatchning 



• Registrering av och tilldelning av nya adresser 

• Uppdatering av systemmeddelanden, genvägar och välkomsttext 

• Support till stadens LVS:er 

 

3.4 Ansvar Centrala fakturaadministratörer (Ekonomi 

Intraservice) 

Ekonomi Intraservice har bland annat ansvar för följande: 

• Hanterar fakturor som inte kan kopplas till en leverantör – Leverantör ej vald 

• Hanterar fakturor där momsnummer på faktura och leverantörsregister inte 

stämmer överens - Betalningsinformation måste kontrolleras 

• Hanterar fakturor som inte kunnat kopplas automatiskt till någon organisation 

– Fakturainformation måste kontrolleras när organisation är blank 

• Hanterar pappersfakturor som skannats på fel organisation och därmed ska 

flyttas mellan organisationer  

• Kan se hela stadens fakturor (inkl. sekretess) 

 

 

 

4  Grupper, roller och användare  

Användarna samordnas i grupper för att underlätta administrationen. Grupperna är 

unika per organisation men gruppstrukturen är gemensam. Samma gruppstruktur ska 

gälla för samtliga organisationer.  

I gruppstrukturen för Proceedo finns en överliggande grupp per organisation. Denna 

benämns med förvaltningsnamnet/bolagsnamnet. En administratör ser endast den 

egna organisationens grupper. Till den överliggande gruppen ska 

systemadministratörer, fakturaadministratörer och leverantörsadministratörer 

kopplas.  

Under huvudgruppen finns det tre grupper per organisation för de användare som 

inte är administratörer. Dessa grupper heter Standard, Begränsad och Inaktiva. 

Gruppnamnet på dessa undergrupper inleds alltid med organisationens prefix för att 



underlätta vid rapportuttag eller sökningar (Nxxx 1 Standard, Nxxx 2 Begränsad och 

Nxxx 3 Inaktiva). 

När en slutanvändare läggs upp i systemet kopplas denne alltid till en grupp och får 

då per automatik de roller och övrig information som är valda för alla i den gruppen. 

Utöver detta kan systemadministratören välja till annan information (roller och 

fakturaadresser) som endast ska gälla för den aktuella användaren. 

 

4.1 Gruppen Standard 

En användare som tillhör gruppen Standard kan via de roller som är paketerade och 

valda för alla i denna grupp, beställa, leveranskvittera, granska faktura samt attestera 

beställningar och fakturor för sin organisation.  

OBS! En Beslutsattestant kan endast attestera om den också finns definierad som 

attestant i attestträdet i Nekksus/Bupa eller om den fått attesträtten delegerad till sig. 

En användare som tillhör gruppen Standard kan i sin grundroll se sina 

beställningar/order och fakturor som han/hon ska hantera eller har hanterat. Det är 

också möjligt att utöver detta ge användaren en tilläggsroll som ger tillgång att se alla 

organisationens ordrar och/eller fakturor. 

Användarna i gruppen Standard kommer att kunna se alla stadens ramavtal som 

finns tillgängliga för organisationen samt utdelade lokala avtal. De kommer också att 

ha tillgång till organisationens samtliga leveransadresser, fakturaadresser och 

koddelsvärden.  



Ett undantag från detta är Göteborgs Stads Leasing AB:s fakturaadress som ska 

vara tillgänglig att välja endast för de personer som kan beställa denna typ av 

investeringar.  

En användare i gruppen standard kan: 

Orderhantering i Proceedo 

• Skapa och kontera beställningar. 

• Leveranskvittera sina ordrar.  

• Attestera beställning - om användaren är utsedd attestant eller har fått 

attesträtt via delegering. 

• Se sina beställningar och ordrar. 

Fakturahantering i Proceedo 

• Granska, kontera och hantera en faktura, som inte föregås av en 

beställning/order – faktura i efterattestflöde 

• Granska och hantera faktura vid avvikelse mellan order och faktura - 

ordermatchning 

• Granska och hantera faktura vid avvikelse mellan abonnemang och faktura 

• Attestera faktura (om användaren är utsedd attestant eller har fått attesträtt via 

delegering) 

• Se de fakturor som användaren ska eller har hanterat 

Rapporter 

• Ta ut rapporter gällande fakturor, order och avtal. 

 

Utöver de ovan nämnda uppgifterna kan man för varje användare välja till ytterligare 

roller, så kallade tilläggsroller. Man ska då ta ställning till vad användaren behöver 

för att kunna utföra sina arbetsuppgifter i Proceedo. 

Tilläggsroller: 

B-10 Extra leveranskvitterare (ger tillgång till att se och leveranskvittera din 

organisation alla ordrar). 



 

B-15 Se alla order (ger tillgång till att se din organisations alla ordrar). 

B-20 Konkurrensutsättning administratör (ger tillgång till att ta skapa, avbryta och 

ändra alla konkurrensutsättningar för din organisation). 

B-25 Konkurrensutsättning användare (ger tillgång till att ta skapa, avbryta och 

ändra dina egna konkurrensutsättningar och se alla konkurrensutsättningar för din 

organisation). 

B-26 Se alla fakturor (ger tillgång till att se alla fakturor i din organisation). 

B-28 Mobilapp (ger tillgång till att se granska fakturor och attestera beställningar 

och fakturor i din mobil). 

B-29 Skapa beställning åt annan (ger tillgång till att se skapa en beställning åt en 

annan användare i din organisation. Den du beställer åt står som beställare och 

får hantera leveranskvittens och fakturan). 

B-42 Skapa tillfällig leveransadress (ger tillgång till att skapa en tillfällig 

leveransadress i din organisation). 

B-45 Hantera sekretessfakturor (ger tillgång till att öppna och titta på 

sekretessmarkerade fakturor) 

B-49 Leverantörsadministratör (ger tillgång till att lägga upp, ändra, arkivera och 

koppla användare till beställningsvägar och beställningsgrupper). 

B-90 Delad varukorg (ger tillgång till att dela varukorg med en annan användare. 

Den som skapar varukorgen och sparar den blir den som behöver hantera ev 

faktura kopplat till ordern. En annan person kan lägga artiklar i varukorgen och 

skicka för attest. Båda kan leveranskvittera ordern. 

C-02 Rapporter administratör (ger tillgång till att ta ut rapporter som rör 

användare, sambandskontroller, abonnemang, delegeringar) 

 

 



4.2 Gruppen Begränsad 

En användare som tillhör gruppen Begränsad kan se och skriva kommentar på 

organisationens alla fakturor. Användare i denna grupp har oftast som uppgift att 

stötta kontrollattestanter och beslutsattestanter med information så att de kan göra 

sin kontrollattest eller beslutsattest. Användaren kan inte beställa, om användaren 

ska kunna beställa måste den flyttas till gruppen Standard. 

Användaren är inte valbar i listan över personer som kan väljas som annan 

granskare, det går därför inte för en administratör, eller en annan granskare, att 

skicka fakturan för granskning till en person i begränsadgrupp.  

Det är dock inte tekniskt möjligt i Proceedo att ta bort möjligheten att granska 

fakturan och samtidigt behålla rätten att kunna fortsätta att titta på alla 

organisationens fakturor. En person i denna grupp kan därför alltid granska en 

faktura som mottagits genom att namnet framgår i referensfältet (istället för 

fakturareferens). Får man en faktura till sig på detta vis ska man använda Inte min 

faktura för att skicka fakturan tillbaka till administratör som i sin tur kan skicka den till 

rätt granskare. 

Det går också att delegera – både rätten att granska och att attestera till en person i 

begränsadgrupp.  

En användare i gruppen Begränsad kan: 

Orderhantering i Proceedo 

• Se organisationens alla avtal 

• Via delegering, eller rollen Extra leveranskvitterare, se och 

leveranskvittera andra användares order 

Fakturahantering i Proceedo 

• Ser organisationens alla fakturor, men kan inte hantera dem 

(granska/kontera/skicka för granskning) 

• Skriva en kommentar på fakturor som skickats till användaren för extra 

kontroll 

• Via delegering granska och beslutsattestera en faktura 

Rapporter 



• Ta ut rapporter gällande fakturor, order och avtal. 

 

 

Tilläggsroller: 

B-10 Extra leveranskvitterare. (ger tillgång till att se och leveranskvittera din 

organisation alla ordrar). 

B-15 Se alla order (ger tillgång till att se din organisations alla ordrar). 

B-45 Hantera sekretessfakturor (ger tillgång till att öppna och titta på 

sekretessmarkerade fakturor) 

C-02 Rapporter administratör (ger tillgång till att ta ut rapporter som rör 

användare, sambandskontroller, abonnemang, delegeringar) 

 

4.3 Gruppen Inaktiva 

De tidigare användarna som inaktiverats, dvs. inte längre ska kunna använda 

Proceedo, flyttas till en särskild grupp som heter Inaktiva. I samband med flytten 

kommer de kopplingar som de tidigare haft försvinna. Se kapitel 5.4 för mer 

information kring hantering av inaktiva användare. 

 

 

5  Hantering av användare  

I detta kapitel hittar du information om hur du lägger upp, ändrar och inaktiverar 

användare. Avsnitten innehåller också information om hur du hanterar referenser och 

delegeringar i Proceedo.   

 

5.1 Åtkomstkontroll  

På startsidan i Proceedo navigerar du mellan de olika delarna i systemet. Under 

Generellt kommer du till Åtkomstkontroll där användare och grupper hanteras.   



 

 

 

5.1.1 Grupper  

Under grupper ser du trädet för din organisation, huvudgrupp (Nxxx/Bxxx), standard, 

begränsad och inaktiv. Vill du ha mer information om de olika grupperna se kapitel 4 

om grupper och användare.  

 

 

 

Genom att klicka på en av grupperna kan du se gruppdetaljer och användare mm.  

 

 

 



5.1.2 Användare 

För att söka på en specifik användare, klicka på Användare. Genom att klicka på 

förstoringsglaset kommer en lista med alla användare upp, du kan också söka efter 

en specifik användare genom att skriva in namnet i sökrutan. I listan ser du namn, ID, 

användarnamn samt vilken grupp personen ligger i.  

 

 

Klicka på användaren du vill kontrollera. För respektive flik finns olika information: 

Användarinformation – namn och ändra lösenord mm 

Historik – ändringar som gjorts på användarkortet 

Beroenden – här kan du söka på delegeringar, beställningar att godkänna och roller 

som användaren har 

Delegeringar – Här kan du se, lägga till och ta bort delegeringar 

Information – Se adresser, roller mm 

Koppla – Tilldela användaren adresser, roller mm 

Inloggningar – se inloggningar som användaren gjort 



 

 

5.1.3 Ändring av användare 

Användare ska registreras och underhållas i Proceedo av lokal systemadministratör. 

Innan upplägg eller ändring av en användare görs ska en blankett fyllas i där 

användarens roller ska dokumenteras och godkännas av chef. Rutinen kring detta 

kan se annorlunda ut i olika organisationer. 

 

Om du ska lägga till eller ändra något under användarinformation, klicka på Ändra. 

 

Därefter har du möjlighet att ändra information, när du är klar klicka på Spara.  



Om en användare ska ha fler fakturaadresser, beställningsvägar (tex rekvisition och 

direktupphandling) eller roller lägger du till det under fliken Koppla. Under Välj typ (se 

1.) väljer du kategorin som ska ändras. Skriv in exempelvis rollen som du ska lägga 

till eller ta bort, alternativt klicka endast på förstoringsglaset och alla värden kommer 

fram. Bocka i eller ur det som användare ska ha, klicka därefter på Verkställ (se 2.).  

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Ny användare 

För att lägga till en ny användare gå in på Grupper, välja den grupp användaren ska 

tillhöra och klicka på Ny användare. 

 

 

1. 

2. 



 

Se avsnitten nedan hur du lägger upp en ny användare beroende på om användaren 

ska logga in via SSO eller lösenord.  

 

När du fyllt i uppgifterna, klicka på Spara. Om användaren ska ha fler roller än de 

som ingår i den grupp användaren läggs upp i, lägger du till det under Koppla och 

bockar i de roller, fakturaadresser eller beställningsvägar som användaren ska ha. Se 

kap 5.1.3. 

 
 
 

5.1.5 Upplägg av användare med SSO (Single sign on) 

En användare som har AD-konto loggar in via SSO, följande länk: 

https://www.proceedo.net/weblogic/samlRequest?idp=gs 

Fyll i uppgifterna enligt nedan.  

Användare i gruppen standard eller begränsad 

Användarkort Excel export/import Innehåll 

Titel Titel 45 tecken som kan användas för t.ex. avd. 

Förnamn* Förnamn Lars 

Efternamn* Efternamn Andersson 

Telefonnummer Telefonnummer 031-xxxxxxx 

https://www.proceedo.net/weblogic/samlRequest?idp=gs


E-post* E-post larand1130@goteborg.se 

ID*  Externt ID larand1130 (dvs AD-konto) 

Tillhör H1 Tillhör H1 40 tecken som kan användas för t.ex. avd. 

Använd inte värden för ansvar 

 

Köparreferens ska vara tomt. 

Använd inte mobilnummerfältet eftersom detta inte skickas i order till leverantör. Vid 

mobilnummer skriv in detta under Telefonnummer. 

 

5.1.6 Upplägg av användare med lösenordsinloggning 

En användare med lösenordsinloggning loggar in via länken www.proceedo.net.  

Exempel på användare kan vara revisorer, politiker eller annan användare utan AD-

konto. 

Användare i gruppen standard eller begränsad 

Användarkort Excel export/import Innehåll 

Titel Titel 45 tecken som kan användas för t.ex. avd. 

Förnamn* Förnamn Lars 

Efternamn* Efternamn Andersson 

Telefonnummer* Telefonnummer 031-xxxxxxx 

E-post* E-post Lars.Andersson@bolag.se 

ID*  Externt ID Lars.Andersson@bolag.se (undantag kan 

förekomma) 

Tillhör H1 Tillhör H1 40 tecken som kan användas för t.ex. avd. 

Använd inte värden för ansvar 

 

Bocka i rutan Tillåt lösenordsinloggning och fyll i nedanstående uppgifter. 

 
Användarnamn Användarens loginnamn* Lars.Andersson@bolag.se 

Lösenord  Proceedo (Byts av användare vid första 
inloggning) 

 
 

5.1.7 Hantering av lokala system-/fakturaadministratörer 

Lokala system- och fakturaadministratörer ska läggas upp som vanliga användare 

men i huvudgruppen, den som är överst i organisationen. I denna grupp måste roller 

kopplas manuellt till användaren beroende på vilken typ av administratör användaren 

ska vara. Se avsnitt 5.1.5 Upplägg av användare med SSO (Single sign on) 

http://www.proceedo.net/
mailto:Lars.Andersson@bolag.se


 

5.1.8 Hantering av användare med flera inloggningar   

En användare som redan finns upplagd på en organisation och ska ha inloggning på 

ytterligare en organisation ska ha en andra inloggning. Denna användare ska läggas 

upp med lösenordsinloggning. Den primära inloggningen ska vara SSO och den 

tillkommande lösenordsinloggning. Tänk på att ID och användarnamn ska vara unika. 

 

5.1.9 Flytt av användare mellan grupper 

Sök upp användaren, antingen under Grupper eller Användare. För muspekaren över 

raden för användaren du vill flytta, klicka därefter på Flytta. 

 

 

 

En pop-up ruta kommer då upp där du kan välja att flytta användaren till en annan 

grupp.  



 

 

Efter att du klickat OK kommer en ruta upp som informerar att alla kopplingar såsom 

roller och adresser på användaren kommer försvinna. Om du vill flytta användare 

klicka på Ja. Koppla eventuella roller till användaren efter att den är flyttad till den nya 

gruppen. 

 

5.1.10 Inaktivering av användare 

 

Användare som har slutat eller är tjänstlediga en längre tid ska inaktiveras. Om det 

finns beställningar/order eller leveranskvittenser som användaren inte är klar med, 

lägg en delegering till en annan användare en tid framöver så att personens 

arbetsuppgifter kan hanteras klart av någon annan. En delegering måste alltid läggas 

innan personen inaktiveras och användaren kan inte flyttas till gruppen Inaktiv 

medan delegeringen gäller utan måste ligga kvar i gruppen (Standard/Begränsad) 

och där inaktiveras genom att i Status välja Inaktiv. Detta görs genom att klicka på 

ändra och därefter välja Inaktiv i rullistan vid Status. När sedan delegeringen inte 

längre gäller ska den inaktiva användaren flyttas till gruppen Inaktiv.  

 



 

Sök upp användaren klicka på Ändra. Viktigt att därefter skriva in INAKTIV efter 

Förnamn, Efternamn, E-post, ID och Användarnamn. I och med att vi skriver 

INAKTIV efter namn så syns detta i fakturalistan, man ser då tydligt att fakturan är 

hos en inaktiverad person. Eftersom ID och användarnamn måste vara unikt så 

skriver man inaktiv även här för att en användare ska kunna läggas upp i en annan 

organisation med samma ID och användarnamn.  

Har användaren redan inaktiverats en gång får du lägga till ytterligare ett ”I” till 

INAKTIV (IINAKTIV) på alla angivna fält. Detta för att den inaktiva ska vara unik. 

Status ska ändras till Inaktiv.  

 

När detta är gjort klicka på Spara. 

 



Klicka på fliken Beroenden för att se vilka beroenden som användaren har. Det som 

kan behöva göras är att ta bort eller ändra delegeringar, referenser, attestträdet i 

Nekksus/Bupa samt flytta fakturor, både för granskare och attestanter. 

 

 

 

 

 

Gå därefter in under Användarinformation, och klicka på Flytta för att lägga 

användaren i gruppen Inaktiva. 



 

Klicka på OK, signal kommer upp om att alla kopplingar kommer försvinna, klicka på 

Ja för att flytta användare. Användaren tappar nu alla sina kopplingar och kan inte 

använda Proceedo.  

Även om en användare är inaktiverad kan du under Sök beställningar söka fram 

personens beställningar via Avancerad sök. 

 

 

 

5.2 Koppla rekvisition och direktupphandlingsformulär  

Användare som ska ha tillgång till direktupphandlingsformulär och/eller rekvisition 

ska tilldelas detta.  

Sök upp användare, välj Koppla. Under Välj typ välj Beställningsvägar skriv därefter 

in det du söker efter. Bocka i rutan under Välj för det som användaren ska ha tillgång 

till och klicka sedan på Verkställ. 

 



 

 

För information om hantering och när direktupphandling och rekvisition ska göras se 

handbok för slutanvändare.  

 

5.3 Delegering 

Delegeringar hanteras av lokal systemadministratör. En delegering ska alltid finnas 

godkänd på delegeringsblankett (finns på Ekonomi i staden) innan den får registreras 

i systemet. 

 

För att lägga en delegering gå antingen in på användaren och välj flik Delegeringar, 

klicka på Ny delegering. En ruta kommer upp där du söker upp användaren som det 

ska delegeras till. 

 

Klicka därefter i vilka moment som ska delegeras, samt period som delegeringen ska 

gälla. Klicka därefter på den gröna bocken längst till höger.  

 

Du kan också göra delegeringar under Åtkomstkontroll under rubriken Delegeringar.  

 

 

  

För att avsluta en delegering klicka på den röda ringen med ett streck i. 

 

 



 

 

5.4 Referenskoder 

Under rubriken Fakturahantering, kan du hantera referenser. Referenser används för 

fakturor som inkommer i efterattestflödet.  

 

 

 

5.4.1 Referenser 

En faktura som inkommer i Proceedo som varken har ett ordernummer eller ett 

abonnemangsnummer går i efterattestflödet. Om fakturan har en referenskod eller ett 

namn angivet på fakturan i rätt fält så hamnar fakturan hos angiven person för 

hantering. 

 

En referens kan vara ett namn på en person som har beställt och ska granska 

fakturan eller en administratör som granskar fakturor. För att ett namn ska fungera 

som referens så måste det vara rättstavat samt följa ordningen: Förnamn- Efternamn.  

En referens kan också vara en referenskod som du som administratör lägger upp i 

Proceedo. När leverantören anger denna referenskod på fakturan så hittar fakturan 

till personen som referensen är kopplad till. 

 

 



Välj Referenser och klicka på förstoringsglaset för att söka efter alla referenser 

alternativt sök i sökrutan. Vill du hitta referenser kopplade till en viss användare klicka 

på Välj och sök användare.  

 

 

Referensen som är markerade med ett ansikte och förstoringsglas har inlagd 

konteringsassistans. Vilket innebär att fakturan först går till användare som ska fylla i 

konteringen.  

 

 

Referenser som har inlagt att de ska sekretessmarkeras har en röd nyckel.  

 

 

Klicka på en referens du vill titta närmare på, du kan se vem som är granskare, om 

det är inlagd konteringsassistans, sekretess och kontering. Du kan kopiera, ändra 

eller radera en referens.  



 

 

Du kan exportera och importera referenser genom att klicka på Exportera/Importera.  

 

5.4.2 Ny referens 

För att skapa en ny referens klicka på Ny referens. 

 

Du kan också gå in på en befintlig referens och kopiera en befintlig referens. Du hittar 

knappen Kopiera längst ner till vänster inne på referensen. 

 

 

Fyll i vad referensen ska heta, tänk på att flera referenser kan peka på en och 

samma användare. För att fakturan ska hamna hos rätt granskare måste det som 

står på fakturan stämma överens med det som läggs upp som referens. Om flera 

varianter på referensen ska tillåtas ange stjärna (*) efter referensen. Exempelvis om 



referens 1234* är upplagd kan en faktura ha referens 12348 så kommer den ändå 

inkomma till granskaren för referenskoden.  

Välj användare, bocka i om fakturor som inkommer till referensen ska bli 

sekretessmarkerad. Om en referenskod är sekretessmarkerad och det kommer en 

faktura med både ordernummer och sekretessbelagd referenskod på kommer den 

skickas till referenskoden i första hand då sekretessen styr över. 

Om fakturor för referensen ska stanna för konteringsassistans bocka i det och välj 

användare. Om du bockar i det kommer fakturan först inkomma till denna användare. 

Du kan också lägga in förvald kontering, detta är dock frivilligt. Klicka därefter på 

Spara. 

 

 

 

 

 

 

 

6  Flöde 

Nedan är en bild på flödet från att en beställning görs tills en faktura blir betald, dvs 

processen Beställning till betalning. 

 



Beställningen läggs i Proceedo, där den blir konterad av beställaren och därefter 

skickas den till attestant som ska godkänna beställningen. När beställningen är 

godkänd skapas en order som skickas till leverantören. När leverans har skett ska 

ordern leveranskvitteras av beställaren. När fakturan inkommer sker 

ankomsthantering och då kontrolleras uppgifter på fakturan. Fakturan kan gå i tre 

olika flöden, ordermatchning, abonnemang eller efterattest, läs mer om respektive 

flöden nedan. Om fakturan av någon anledning inte kan gå ut i flödet behöver du 

som administratör kontrollera vad som är fel och åtgärda det för att få ut fakturan i 

flödet.  

Ordermatchning (1.) – innebär att fakturan har en order i botten och om allt 

stämmer mellan order och faktura och att leveranskvittens är gjord behöver du inte 

hantera fakturan utan den blir klar automatiskt. 

Abonnemang (2.) – innebär att det finns upplagt ett abonnemang som fakturan 

matchas mot, detta är vanligt på exempelvis telefoni eller andra fakturor som kommer 

med jämna mellanrum och med ungefär samma belopp. Läs mer om abonnemang i 

kapitel 8. 

Efterattest (3.) – i detta flöde behöver fakturan granskas och attesteras innan den 

blir klarmarkerad. Beställningar som gjorts utanför Proceedo och därmed inte har en 

order i botten hamnar i detta flöde.  

 

När en faktura har status Klar skickas den vidare till ekonomisystemet för betalning. 

Nedanstående bild visar en mer detaljerad bild på beställningsflödet från ett 

systemperspektiv.  

 

 



6.1 Beställning, leveranskvittens och ordermatchning  

Hur användare hittar avtal, lägger beställning, leveranskvitterar samt ordermatchar 

finns det information om i Handbok Proceedo Slutanvändare som finns i Ekonomi i 

staden.  

 

En lokal systemadministratör kan göra beställningar i Proceedo samt ser alla 

beställningar gjorda i dennes organisation. En lokal fakturaadministratör kan inte 

beställa utan att få roll A-14, men ser de beställningar som är skickade till 

beslutsattest i sin organisation. 

 

 

7  Fakturor  

Detta kapitel handlar om hantering av fakturor i olika statusar och hur du som 

administratör hanterar dessa fakturor.  

 

7.1 Fakturastatus 

När en faktura kommer in i Proceedo sker flera kontroller den sk 

ankomsthanteringen. Detta för att säkerställa att fakturan har rätt uppgifter. 

De fyra kontrollerna som görs är: 

• Identifiering av leverantör 

• Identifiering av organisation 

• Kontroll av betalningsinformation 

• Kontroll av fakturaformalia 

 

En faktura som passerar genom Proceedo får olika statusar för att beskriva var i 

flödet fakturan befinner sig. Fakturor styrs till de användare som ska hantera 

fakturorna och beroende på vilken roll den användaren har kommer fakturor med viss 

status att visas.  

 

Det går att filtrera på Status i listan över fakturor. De statusar som en faktura kan ha 

är följande: 



• Attest ej utförd 

• Attestregel felaktig 

• Avvaktar extrakontroll 

• Betalningsinformation måste kontrolleras 

• Fakturainformation måste kontrolleras 

• Granskare ej angiven 

• Granskning ej utförd 

• Inväntar leveranskvittens 

• Klar 

• Kontering ej kontrollerad 

• Leverantör ej vald 

• Makulerad 

• Granskning ej utförd (Ordermatchning) 

 

Nedan är en bild på fakturaflödet ur ett systemperspektiv och vilka statusar fakturan 

har i olika delar av flödet. 

 

 

 

7.2 Fakturaflöde 

 



7.2.1 Byta flöde på fakturan 

Beroende på var fakturan är i flödet behöver olika åtgärder göras för att kunna byta 

flöde eller göra ändringar på fakturahuvud. Nedan är en illustration på vad som 

behöver göras beroende på var fakturan befinner sig i flödet. 

 

 

 

 

 

 

Du hittar Ange annan granskare, Inte min faktura eller Skicka tillbaka under Fler 

funktioner i fakturadetaljer. 



 

 

När fakturan är i status Fakturainformation måste kontrolleras kan du ändra uppgifter 

på fakturahuvudet. Se i kommande avsnitt vad som får ändras beroende på fel.  

 

7.2.2 Sökningar 

Under Fakturor kan du se de fakturor som ska hanteras genom att klicka på Att 

hantera (se 1.), eller välja Alla fakturor (se 2.) om du vill se alla fakturor. Du kan 

också söka efter fakturor som ska eller har hanterats av en viss användare (se 3.). 

Vill du göra en mer specifik sökning klicka på Avancerad sök (se 4.).  

 

 

Nedan är en bild på hur det kan se ut när du använt Avancerad sök, i detta fall är 

Leverantör och kontering (konto) valt, i textfältet skriver du in leverantör samt konto. 

Vid Välj intervall kan du exempelvis välja under vilken period förfallodatumen ska 

vara inom.  

1. 2. 
3. 

4. 



 

 

7.2.3 Sekretess 

En fakturaleverantör kan markeras som Sekretessleverantör vilket innebär att alla 

fakturor som kommer från den leverantören blir sekretessmarkerade redan vid 

inläsningen. Om detta görs gäller det för samtliga fakturor från den leverantören och 

för samtliga organisationer som delar fakturaleverantörsregister. CVS Proceedo gör 

denna registrering.  

Det går att se om en faktura är sekretessmarkerad genom att den har en röd nyckel 

under Info.  

 

En faktura blir sekretessmarkerad om leverantören är sekretessmarkerad eller om en 

referens är markerad som sekretess.  

Du kan också sekretessmarkera en faktura manuellt, detta gör du genom att bocka i 

Sekretessfaktura i fakturadetaljer.  

 

 



7.2.4 Markering Flagga 

Fakturor med en orange flagga har ett förfallodatum som är inom 10 dagar eller har 

passerat. 

 

 

7.2.5 Sätt under utredning 

En faktura kan sättas under utredning. Detta görs genom att bocka i Under utredning 

i fakturadetaljer. Skriv en kommentar om varför fakturan är satt under utredning. 

 

En faktura som är lagd för utredning är i fakturalistan markerad med en symbol i form 

av ett papper och förstoringsglas. En faktura som är satt under utredning kommer 

inte att eskalera.  

 

 

7.2.6 Manuella påminnelser 

Du som administratör kan påminna användare om att de ska hantera sina fakturor, 

detta gör du med hjälp av Påminn och kan göras både till granskare och attestanter.  

I fakturalistan klickar du på Påminn. 

 



Därefter kan du bocka i de fakturor som påminnelser ska skickas ut för. När du är 

klar klickar du därefter på Påminn valda.  

 

En pop-up ruta kommer då upp där du kan skriva en kommentar, du ser också till 

vilka användare som påminnelsen kommer skickas till. När du är klar klicka på Skicka 

påminnelse.  

 

OBS! När användaren får en påminnelse så ser den vem som har skrivit 

kommentaren. Väljer du att påminna på flera fakturor samtidigt så syns kommentaren 

till alla som får påminnelsen. 

 

7.2.7 Eskalering 

En beställning eskalerar 72 timmar efter att beställningen har kommit till attestanten. 

En faktura eskalerar efter 6 dagar hos attestanten.  



Nedan är en bild på hur du ser i fakturalistan om en faktura har eskalerat, då har den 

två pilar under Info.  

 

 

Eskalering sker endast måndag-fredag, ingen eskalering på lördag-söndag eller röda 

dagar. Eskaleringen sker till den attestant som är ovanför i attestträdet.  

 

7.2.8 Kreditfakturor 

Kreditfakturor som inkommer styrs till granskare med följande prioriteringsordning: 

1. Granskare på refererande debetfaktura 

2. Beställare på bakomliggande order 

3. Granskare bestäms utifrån referens på kreditfakturan och referenstabell 

 

En faktura där betydande del ska krediteras bör inte hanteras innan kreditfaktura har 

inkommit. Användare sätter debetfakturan under utredning och skriver en kommentar 

att kreditfaktura inväntas. Avvakta med att hantera den till dess att kreditfakturan har 

kommit. När kreditfakturan inkommit ska debetfakturans förfallodatum ändras innan 

båda fakturorna attesteras. 

OBS! En kreditfaktura betalas alltid på första betalningsdag efter klarmarkering 

oavsett vilken förfallodag som står på fakturan.  

På en elektronisk kreditfaktura är oftast förfallodatum blankt, dessa fakturor stannar 

då vid inläsning i status Fakturainformation måste kontrolleras och du som lokal 

administratör måste sätta ett förfallodatum manuellt. I Agresso hanteras 

kreditfakturorna omgående oavsett vilket förfallodatum du väljer. Om en faktura ska 

stoppas för betalning i Agresso kan organisationen själva parkera eller reversera en 

betalning som ska stoppas fram till dagen innan förfallodag. 



Vid kreditering av hela fakturabelopp måste alltid överenskommelse göras med 

leverantören huruvida fakturan ska makuleras eller om de skickar en kreditfaktura. 

Huvudregeln är att leverantören ska skicka en kreditfaktura i första hand. Kommer 

det en kreditfaktura ska både debet- och kreditfakturan alltid gå till betalning. Vid 

delkreditering av debetfaktura måste organisationerna alltid se till att få en 

kreditfaktura. 

7.2.9 Dela rad/ny kontering på faktura 

 

Det finns tre olika varianter av flöde för en faktura som man måste ta hänsyn till när 

det gäller om man ska använda Dela rad eller Ny kontering för att dela upp 

konteringen på flera rader. Dessa tre är efterattest, huvudmatch och radmatch. Om 

man ska använda Dela rad eller Ny kontering beror också ibland på hur många 

artiklar det är på fakturan.  

 

• Efterattest är när fakturan inte ordermatchas, det finns ingen order att koppla 

till fakturan.  

• Huvudmatch är när fakturan ordermatchas på fakturabeloppet och 

användaren måste bocka i ”Tillhör fakturan” på Matchningsresultat.  

• Radmatch är när fakturan ordermatchas på artikelnivå.  

 

 

1. Efterattest (Ej ordermatchad faktura). Dela rad ska användas 

 

Fakturor som hanteras i efterattestflödet har endast alternativet Dela rad oavsett hur 

många artiklar det är på fakturan. Alternativet Ny kontering finns inte på dessa 

fakturor.  

 

 

2. Faktura med huvudmatch (1 artikel). Ny kontering ska användas 

 



Fakturor med huvudmatch har endast alternativet Ny kontering vilket inte kan 

användas eftersom rutan med Totalt belopp blir 0.00 om man endast klickar på Ny 

kontering. Alternativet Dela rad finns inte på dessa fakturor. 

 

 

 

För att få till en fördelning på fakturor med huvudmatch och endast 1 artikel måste 

man på Matchningsresultat lägga till en artikelrad och ändra på beloppet i rutan för 

Faktura så att beloppet stämmer. På det sättet blir det två artiklar och dessa kan 

konteras på olika sätt.  

 



 

 

3. Faktura med huvudmatch (2 artiklar eller fler). Ny kontering ska användas 

 

Fakturor med huvudmatch har endast alternativet Ny kontering. När det är 2 artiklar 

på fakturan eller fler kan denna delas upp genom att klicka på Ny kontering och 

sedan dra ner en av artikelraderna alternativt klicka på pilen för att flytta ner artikeln. 

 

 

 



Det går också att på Matchningsresultat lägga till en artikelrad och ändra på 

beloppet i rutan för Faktura så att beloppet stämmer. På det sättet blir det två artiklar 

eller fler och dessa kan konteras på olika sätt.  

 

4. Faktura med radmatch (1 artikel). Dela rad ska användas 

 

På fakturor med radmatch finns både alternativet Ny kontering och Dela rad. Det är 

dock endast Dela rad som kan användas eftersom rutan med Totalt belopp blir 0.00 

om man endast klickar på Ny kontering. På dessa fakturor finns inte Ny artikel att 

klicka på i matchningsresultat såsom det gör när det är huvudmatch. 

 

 

5. Faktura med radmatch (2 artiklar eller fler). Båda alternativen kan 

användas 

 

På fakturor med radmatch (2 artiklar eller fler) finns både alternativet Dela rad och 

Ny kontering. Klicka på Ny kontering för att dela upp artiklarna på två rader och dra 

sedan ner en av artikelraderna alternativt klicka på pilen för att flytta ner artikeln. 

 

 



 

Det går också att använda Dela rad men då blir det fördelat procentuellt i stället för 

per artikel. 

 

 

 

 

 

7.3 Faktura inkommen till fel organisation  

 

Hantering av felaktigt inkommen faktura: 

1. Om en faktura har en GLN-kod ställd till organisation X men adressen säger 

att den ska till organisation Y ska administratör kontakta leverantören och be 

leverantören att skicka ny faktura till organisation Y.  

2. Pappersfakturor kan skannas till fel organisation. Administratör som upptäcker 

att en faktura ska flyttas ska skicka tillbaka fakturan i flödet så att den hamnar i 

status Fakturainformation måste kontrolleras och skriva en kommentar på 

fakturan i Proceedo. Kontakta därefter Central fakturaadministratör (Ekonomi 

Intraservice) och meddela att det finns en faktura som ska byta organisation.  



Skicka ett ärende till: support.intraservice@intraservice.goteborg.se 

Märk ärendet med ”Levreskontra”.  Ange fakturans verifikationsnummer 

alternativt Leverantörens namn + fakturanummer 

 

7.4 Skannade fakturor  

 

7.4.1 Fakturan har skannats in på fel leverantör  

Om du som administratör upptäcker att en faktura kopplats till fel leverantör – ska du 

skriva en kommentar och makulera fakturan.  

Kontakta Ekonomi Intraservice via mejl: 

support.intraservice@intraservice.goteborg.se 

Märk ärendet med ”Levreskontra”. Ange att fakturan ska skannas om samt fakturans 

verifikationsnummer alternativt Leverantörens namn + fakturanummer.  

Knappen Byt leverantör får aldrig användas eftersom den inte hanterar fakturan som 

en makulering på den tidigare leverantören.  

 

7.4.2 Fakturan har skannats in med fel belopp 

Om fakturan har skannats in med fel belopp eller om en kredit blivit skannad som en 

debet ska fakturan makuleras och skannas på nytt. Du som administratör ska skriva 

en kommentar på fakturan och makulera den.  

Kontakta Ekonomi Intraservice: support.intraservice@intraservice.goteborg.se 

Märk ärendet med ”Levreskontra”. Ange att fakturan ska skannas om samt fakturans 

verifikationsnummer alternativt Leverantörens namn + fakturanummer.  

 

7.4.3 Fakturan har skannats in med fel fakturanummer 

Fakturanummer kan inte ändras eftersom fakturan redan har ankomstregistrerats i 

leverantörsreskontran. Administratören ska skriva en kommentar på fakturan och 

makulera fakturan.  

Därefter kontaktas Ekonomi Intraservice: 

support.intraservice@intraservice.goteborg.se 
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Märk ärendet med ”Levreskontra”. Ange att fakturan ska skannas om samt fakturans 

verifikationsnummer alternativt Leverantörens namn + fakturanummer.  

 

7.4.4 Faktura för snabb hantering och påminnelse 

 

Är det en faktura som behöver skannas och hanteras omgående, märk den med 

kommentar: ”Kort förfallodatum eller omgående betalning och din signatur. Då 

skannas den in med dagens datum som förfallodatum om det redan har passerat. 

 
Om du har fått påminnelse eller inkassokrav på en faktura som saknas i Proceedo 

kan du skicka in fakturan med en kommentar till: 

support.intraservice@intraservice.goteborg.se 

 
Om det står ”KOPIA” på fakturan behöver du stryka över och skriv kommentar på 

fakturan att ”Det gäller som original. 

 

 

7.5 Fakturainformation måste kontrolleras  

 

7.5.1 Åtgärder för fakturor i status Fakturainformation måste kontrolleras 

På en faktura som stannar i status Fakturainformation måste kontrolleras är de flesta 

av fälten i fakturahuvudet möjliga att ändra. Men det är endast i undantagsfall som 

ändring ska göras – i normalfall ska felet kontrolleras och antingen ska felet 

accepteras och fakturan skickas vidare i flödet manuellt eller så ska fakturan 

makuleras. Nedan är en tabell på olika typer av fel och hur du som administratör ska 

hantera dem. 

 

 

 

 

Typ av fel Kapitel 
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Bruttobelopp på fakturan är inte lika 

med summan av nettobelopp och 

moms 

7.5.2  

Fakturanumret är inte unikt - har 

förekommit i kombination med 

leverantör och organisation tidigare 

7.5.3. 

Förfallodatum saknas 7.5.4. 

Organisationen på order och på 

faktura är inte den samma  

7.5.5 

Leverantören på avtal och faktura är 

inte den samma 

7.5.6. 

Fakturans momsbelopp är ej inom 

leverantörens angivna 

rimlighetsgränser 

7.5.7. 

Fakturan innehåller endast 100 % 

moms 

7.5.8. 

Fakturadatum är för gammalt eller 

för långt fram i tiden 

7.5.9. 

Faktura inläst i annan valuta än SEK 7.5.10. 

Fakturabelopp eller nettobelopp är 

noll 

7.5.11. 

 

Vid inläsning av skannade fakturor kommer Belopp att betala och momsbelopp att 

läsas in och skillnaden läggs i Summa exkl. moms. En eventuell öresavrundning 

kommer därmed att ingå i nettobeloppet som ska konteras. För e-fakturor läggs 

öresavrundningen i fältet för Öresutjämning men kommer att inkluderas i 

nettobeloppet som ska konteras. 

 

 

7.5.2 Felaktig summering 

När en faktura inte summerar korrekt stannar den i ankomstkontrollen med status 

Fakturainformation måste kontrolleras.  

Exempel: 

Fakturan består av ett antal artikelrader och dessutom frakt och rabatt.  



Summan av: bruttopriset - rabatt + moms, ska vara nettopriset.  

 

 

För att fakturan ska kunna fortsätta till betalning måste rättning göras genom att 

kontrollera på fakturabilden var differensen finns. När det är identifierat, justera fältet i 

fakturahuvudet. 

  

 

 

7.5.3 Fakturanummer är inte unikt 

En faktura som har ett fakturanummer som redan finns i Proceedo för aktuell 

leverantör och organisation hamnar i status Fakturainformation måste kontrolleras.  

Sök efter fakturanumret under Fakturor och Alla fakturor, är fakturan en dubblett ska 

den makuleras. Är fakturan unik ändra fakturanumret genom att lägga in ”X” sist i 

fakturanumret, ändringen gör du under fliken Fakturahuvud. 



 

Klicka sedan på ”Uppdatera faktura”. 

 

 

7.5.4 Förfallodatum saknas eller är fel 

Fakturan hamnar i status Fakturainformation måste kontrolleras med en röd 

markering i rutan för förfallodatum. Kontrollera förfallodatum på fakturan. Fyll i 

datumet i fältet Förfallodatum.  

 

Klicka sedan på ”Uppdatera faktura”. 



 

Det är tillåtet för leverantörer att skicka kreditfakturor utan förfallodatum, sätt då 

dagens datum, i ekonomisystemet hanteras kreditfakturorna omgående oavsett vilket 

förfallodatum du väljer. 

 

7.5.5 Organisation på order och på faktura är inte samma 

En e-faktura skickas till en organisation utifrån GLN-koden. Om leverantören har 

skickat e-fakturan till fel organisation genom att använt fel GLN-kod måste 

leverantören kontaktas så att de skickar om fakturan till rätt organisation. Makulera 

därefter fakturan eller begär en kredit. Leverantören kan också ha angett fel 

ordernummer på fakturan, detta måste då ändras under Fakturahuvud. 

 

 

7.5.6 Leverantör på order och faktura är inte densamma  

Om leverantören anger fel ordernummer på fakturan och det ordernummer tillhör en 

annan leverantör blir det fel i ordermatchningen eftersom information hämtas från 

ordern. I fakturahuvudet under Avtal och Organisation (se markering i bild nedan) ser 

du att det under Avtal står ”fel” leverantör jämfört med vad det står för Leverantör. 

 

 

Leta upp det rätta ordernumret via fliken Alla beställningar. Skicka tillbaka fakturan 

under Fler funktioner och ändra sedan ordernumret i fakturahuvudet. 



 

7.5.7 Fakturans momsbelopp är ej inom leverantörens angivna rimlighetsgränser 

Kontrollera att momsen på fakturan är inom uppsatta gränser 0-26%. Om Summa 

exkl. moms är felaktigt ska fakturan makuleras och leverantör kontaktas för ny 

faktura. Om fakturan bedöms vara korrekt kan den hanteras manuellt. Det görs 

genom att under Flöde och mottagningskontroll på fakturahuvudet bocka i Manuell, 

därefter uppdaterar du fakturan.  

 

 

 

OBS! När flödet ändras till Manuellt innebär det att fälten på fakturan inte kommer att 

valideras på nytt.  

 

7.5.8 100% momsfaktura 

En faktura med 100% moms kommer att stanna i ankomstkontrollen med status 

Fakturainformation måste kontrolleras eftersom procentsatsen inte ligger inom 

normala ramar (0-26%) och för att Summa exkl. moms är noll. Administratören ska 

kontrollera fakturan, om allt är korrekt ska fakturan skickas vidare i flödet. Det görs 

genom att under Flöde och mottagningskontroll på Fakturahuvud bocka i Manuell, 

därefter uppdaterar du fakturan.  

En faktura som har 100% moms går till granskare för hantering, därefter blir fakturan 

klar. Ingen attest krävs på momsrader, eftersom de inte innehåller något ansvar.   

 

7.5.9 Fakturadatum är för gammalt eller för långt fram i tiden 

Kontrollera fakturan, är fakturan korrekt ska den hanteras genom att hantering ange 

Manuell. Klicka sedan på Uppdatera faktura. 

 



7.5.10 Fakturan inläst i annan valuta än SEK 

Om fakturan är korrekt ska den hanteras enligt rutin för utländska fakturor, se 

Ekonomi i staden.  

7.5.11 Fakturabelopp eller nettobelopp = 0  

Nollfakturor ska alltid makuleras, se hantering under avsnitt 7.7 Makulering av 

faktura.  

 

7.6 Fakturor i status Granskare ej angiven  

Fakturan har inte kunnat matcha mot order, abonnemang eller referens. Om 

ordernummer finns på fakturan men inte i rätt fält på fakturan ska ordernumret läggas 

till i fältet för ordernummer. Skicka tillbaka fakturan i flödet och byt därefter flödet till 

Ordermatchning, lägg till ordernumret i fältet Ordernummer och klicka sedan på 

Uppdatera fakturan.  

 

 

Om abonnemangsnummer finns på fakturan men inte i rätt fält på fakturan ska 

abonnemangsnumret läggas till i fältet för abonnemangsnummer, Skicka tillbaka 

fakturan i flödet och byt därefter flöde till Abonnemang, lägg till 

abonnemangsnummer i fältet Abonnemangsnummer och klicka sedan på Uppdatera 

fakturan.  



 

 

Om referens finns på fakturan men inte i rätt fält på fakturan kan referensen läggas 

till i fältet för referens. Skicka tillbaka fakturan i flödet och lägg till referensen i fältet 

Referenser och klicka sedan på Uppdatera fakturan, se ovan. 

 

Om det inte finns något ordernummer, abonnemangsnummer eller giltig referens på 

fakturan ska den kopplas till en granskare genom att välja granskare. 

 

Klicka i Välj granskare. 

 

Välj granskare genom att fylla i namn och klicka på förstoringsglaset. Markera 

granskaren och klicka på Skicka till granskare. Fakturan skickas nu till den valda 

granskaren. 

 

 



7.6.1 Faktura har skickats tillbaka till från granskare  

Fakturagranskare har bockat i Inte min faktura. Fakturan hamnar i status Granskare 

ej angiven. Välj då en ny granskare. 

 

7.7 Makulering av faktura  

Om en faktura ska makuleras måste den vara i status Fakturainformation måste 

kontrolleras. Om fakturan är hos en granskare eller attestant måste de skicka tillbaka 

fakturan så att den hamnar i status Granskare ej angiven. Därefter kan 

administratören välja Skicka tillbaka fakturan.  

 

När fakturan är i status Fakturainformation måste kontrolleras kan du makulera vilket 

görs under Fler funktioner genom att välja Makulera faktura. 

 

En ruta kommer upp och du får skriva i en kommentar om varför fakturan har 

makulerats. 



 

 

När en faktura makulerats går det att läsa in samma fakturanummer utan att fakturan 

ger felsignal, då kontrollen av att fakturanummer är unikt för leverantör och inte 

omfattar makulerade fakturor.  

När det gäller e-fakturor går det ett meddelande till leverantören om denna skickar 

med sin e-postadress på e-fakturan. Glöm inte att kontakta leverantören innan 

makulering sker. 

OBS! En kommunintern faktura får aldrig makuleras, utan den måste krediteras för 

att inte motparten hos säljaren ska bli fel (kommuninterna fakturor läses i normalfallet 

in som e-fakturor). Övriga fakturor får invänta en kreditfaktura. Har makulering skett 

av en kommunintern faktura måste denna skannas om och ett ärende skickas till 

Ekonomi Intraservice: support.intraservice@intraservice.goteborg.se 

Alla 0-fakturor ska makuleras även de kommuninterna fakturorna. 

7.8 Faktura som ligger för Avvakta extra kontroll  

En faktura som ligger i status Avvakta extra kontroll ska hanteras av den person som 

fått den för extra kontroll.  

När man lägger en faktura för extra kontroll till en användare så kan man välja att få 

tillbaka fakturan när kontrollen är utförd om man vill granska den efter kontrollen är 

utförd. 

mailto:support.intraservice@intraservice.goteborg.se


 

Har du konterat/granskat fakturan och inte bockar i rutan så går fakturan direkt till 

attestanten efter att den extra kontrollen är utförd. 

En faktura som avvaktar extra kontroll går inte att skicka tillbaka utan måste hanteras 

genom att klicka på Fakturan är kontrollerad. Detta gäller även om du som 

administratör vill ”hämta tillbaka fakturan” så får du klicka på Fakturan är kontrollerad 

och fakturan hamnar då hos den tidigare granskaren. Även den personen som 

skickat fakturan för extra kontroll kan hämta tillbaka fakturan genom att kontrollera 

den. 

 

 

7.9 Kontering ej kontrollerad  

Innan en faktura blir klarmarkerad kontrolleras konteringen. Om momsen är ändrad 

får fakturan status Kontering ej kontrollerad. En administratör ska då kontrollera att 

korrigeringen av momsen är korrekt. Stämmer allt så klickar man på Acceptera 

faktura och fakturan blir klar. 

Om konteringen inte är okej ska administratören skicka tillbaka fakturan till 

ankomsthantering för att skicka fakturan ut på ny attest, se kapitel 7.2.1. 



Administratören kan inte ändra konteringen i detta skede eftersom det är viktigt ur 

kontrollsynpunkt att fakturan inte kan ändras av någon efter att den är 

beslutsattesterad.  

Administratören kan skicka fakturan för Extra kontroll för att stämma av kontering 

eller liknande. Efter extrakontroll kommer fakturan tillbaka till administratören som 

ska godkänna den. Efter detta hamnar fakturan i status Klar. Momskontroll sker inte 

på de fakturor som inte har ett svenskt momsnummer.  

 

7.10 Attestomräkning 

Fakturor som ligger hos en attestant som inte längre är aktuell i attestträdet i 

Nekksus/Bupa kan uppdateras av dig som administratör, gå in på Fler funktioner och 

välj Attestomräkning.  

 

  

En pop-up ruta kommer upp och frågar om Attestomräkning ska ske enligt gällande 

kontering, klicka på OK. Fakturan kan nu hanteras av den attestant som har ansvaret 

som fakturan är konterad på.  

 

 



8  Abonnemang  

Ett abonnemang måste alltid innehålla en objektskod som kan vara tex ett 

telefonnummer, hyresnummer eller ett leasingnummer, denna objektskod blir det så 

kallade abonnemangsnumret. Leverantören måste ange abonnemangsnummer i rätt 

fält på fakturan så att fakturan matchar mot det upplagda abonnemanget när den 

kommer in i Proceedo. 

Ett abonnemang kan hanteras manuellt dvs man lägger upp ett abonnemang i taget 

genom att skriva in uppgifter som ska finnas med. Abonnemang kan också läsas ut 

från Proceedo, uppdateras, ändras eller tas bort och sedan läser man in den 

uppdaterade filen igen. 

 

8.1 Förslag på abonnemangsupplägg  

Ett abonnemang kan innehålla olika uppgifter. Vissa uppgifter är alltid obligatoriska: 

-en granskare av abonnemanget  

-ett abonnemangsnummer  

-en fakturaleverantör 

-ett startdatum 

Beroende på hur du vill att abonnemanget ska fungera kan du behöva komplettera 

det med fler uppgifter. Här är exempel på hur abonnemang kan läggas upp och 

användas beroende på syftet med abonnemanget. 

 

8.1.1 Abonnemang med granskare 

Abonnemanget i Proceedo är upplagt med de obligatoriska uppgifterna. 

När fakturan kommer in i Proceedo och matchar mot abonnemanget hamnar den hos 

angiven granskare som får kontera och godkänna fakturan. Fakturan går sedan till 

attest. Detta alternativ är bra att använda då fakturan hittar till en person och du 

slipper på detta sätt leta upp vem som ska granska fakturan varje gång den kommer 

in i Proceedo. 

 

8.1.2 Abonnemang med granskare och kontering 

Abonnemanget i Proceedo är upplagt med de obligatoriska uppgifterna samt en 

kontering. 



När fakturan kommer in i Proceedo och matchar mot abonnemanget hamnar den hos 

angiven granskare och då konteringen finns med från abonnemanget behöver 

granskaren endast stämma av så fakturan är korrekt. Granskaren godkänner 

fakturan och den går sedan till attest. 

Detta alternativ är bra att använda när man vet att man alltid har samma kontering på 

fakturan, men man vill ändå säkerställa att en granskare och attestant tittar på och 

godkänner fakturan. 

 

8.1.3 Abonnemang med automatgranskning 

Automatgranskning innebär att fakturan inte skickas för granskning om fakturan kan 

matchas mot abonnemanget.  

Väljer man Nej innebär det att fakturan ska granskas fastän den matchar mot 

abonnemanget. 

 

8.1.4 Abonnemang med automatgranskning och attest 

Abonnemanget i Proceedo är upplagt med de obligatoriska uppgifterna samt 

kontering, slutdatum och ett Ja under Automatattest.  

Det finns två alternativ när du ska välja Automatattest: 

Ja (vid automatisk granskning) 

Ja (faktura OK inom angivna gränser) 

 

 



Väjer du alternativet Ja (vid automatisk granskning eller Ja (faktura OK inom angivna 

gränser) innebär det att när fakturan kommer in i Proceedo kontrolleras den mot det 

uppsatta abonnemanget och uppgifterna (belopp och tid).  

Stämmer allt så går fakturan rakt igenom Proceedo och får status Klar.  

OBS!  

Är beloppet utanför gränserna eller om fakturan kommer med tätare intervall än vad 

som angivits går fakturan till granskning och attest. 

Fastnar fakturan och granskaren gör en ändring så kommer fakturan gå till attest 

innan den blir klar. 

Detta alternativ används för t.ex. mobilabonnemang och hyror där man vet att 

samma summa ska betalas varje månad under en bestämd period. Attestanten kan 

då i förtid godkänna summa och period. 

 

 

 

 

 

 

Automatgranskning Automatattest Hantering 

Ja Ja (vid automatisk granskning) Fakturan klarmarkeras om den 

motsvarar angivna gränser 

(belopp och tid). 

Om inte angivna gränser 

stämmer går den till granskning 

och attest. 

Ja Nej Fakturan går till attest om den 

motsvarar angivna gränser 

(belopp och tid). 

Om inte angivna gränser 

stämmer går den till granskning 

och attest. 

Ja Ja (faktura ok inom angivna 

gränser) 

Fakturan klarmarkeras om den 

motsvarar angivna gränser 

(belopp och tid). 



Om inte angivna gränser 

stämmer går den till granskning 

och attest. 

 

Nej Ja (vid automatisk granskning) Ingen giltig kombination. 

Nej Nej Fakturan går till granskning och 

attest även om den motsvarar 

angivna gränser (belopp och tid). 

Nej Ja (faktura ok inom angivna 

gränser) 

Fakturan klarmarkeras när den 

är granskad och behöver inte gå 

till attest om den motsvarar 

angivna gränser (belopp och tid). 

 

 

 

Rekommendation kring attest av abonnemang: 

• Huvudregel: Autoattest bör föregås av skriftlig attest vid sidan av Proceedo. 

• Det är OK att sätta autoattest på alla kommuninterna leverantörer. 

• Respektive organisationen har ansvar för intern kontroll, vilket innebär att de 

måste säkerställa behörighetsupplägg och kontroll av upplägg av grunddata 

som t.ex. abonnemangsdata.  

 

 

8.2 Lägga upp ett abonnemang manuellt  

För att lägga upp ett abonnemang manuellt går du till fliken Faktura och väljer 

Abonnemang. 

 

 



 

Klicka på Nytt abonnemang längst upp till höger i bilden: 

 

 

 

8.2.1 Välj leverantör 

 

Sök upp den leverantör du ska lägga upp abonnemanget mot, tänk på att en 

leverantör kan finnas flera gånger och det är då viktigt att välja det leverantörs-ID 

som kommer användas när leverantören fakturerar. 

 

 

 

8.2.2 Fyll i uppgifterna som ska finnas på abonnemanget 

 

 



1. Fyll i abonnemangsnummer, tänk på att abonnemangsnumret måste vara 

exakt samma som det som leverantören anger på sin faktura 

2. Ange fr.o.m datum abonnemanget ska gälla och fyll i t.o.m datum om det ska 

upphöra vid en viss tidpunkt tex ett telefonabonnemang som löper ut. Fr.o.m 

datum är obligatoriskt och väljer man att inte ange något t.o.m datum kommer 

abonnemanget löpa på tillsvidare 

3. Välj granskare av abonnemanget. Detta är den person som får fakturan om 

den ska granskas. Väljer man Ja på automatgranskning och automatattest så 

innebär det att fakturor som inkommer varken granskas eller attesteras 

Kommer fakturan med tätare intervall (antal dagar) än vad som är angivet eller 

om maxbeloppet inte stämmer kommer den gå ut till granskning och attest. 

Väljer man Nej går fakturan till granskning och attest 

4.  Matcha mot artikel ska vara Nej 

5. I fältet Beskrivning kan man ange vad abonnemanget avser och i fältet 

Abonnemangskategori kan man gruppera sina abonnemang. Båda dessa fält 

kan lämnas tomma 

6. Kontroller, här fyller du i om abonnemanget ska ha ett sk maxbelopp, anger du 

inget här så kan beloppet vara vilket som helst. Detta är viktigt att fylla i om du 

på punkt 3 väljer att ha abonnemanget automatattesterat. Det är inte 

obligatoriskt att fylla i ett min belopp men vi rekommenderar att man lägger in 

1 kr för att ev 0-fakturor ska stanna hos granskare och makuleras. 

Dagar mellan fakturor, här väljer du hur ofta en faktura som inkommer kan matcha 

mot abonnemanget. Om en faktura tex kommer månadsvis är det bra att ange 20 

i det här fältet. Det är bra att ta lite fler antal dagar så inte fakturor stoppar om det 

tex är helgdagar eller faktureringen ändras.  

7. Avtal- används ej 

Klicka på den gröna knappen Spara längst ner till höger.  

 

8.2.3  Fyll konteringen 

Nästa steg är att fylla i vilken kontering abonnemanget ska ha om man vill att det ska 

fyllas i när fakturan kommer. 



Klicka fliken kontering och sen på knappen Ändra:   

Fyll i konteringen som ska vara på abonnemanget: 

 

1. Står det en * i fältet för artikelnummer kommer samma kontering sättas på alla 

fakturarader 

2. Fyll i konteringen, fälten Konto och Ansvar har en * vilket betyder att lämnas 

dessa fält tomma kommer fakturan stanna för kontering 

3. Ska du dela abonnemanget på flera rader klickar du på pilen längst till höger. 

När du gör det kommer det en rad till där du fördelar i % på respektive rad. I 

exemplet nedan har vi fördelat 50% på två olika ansvar 

 

 

4. Klicka på Spara. 

Det går att kopiera ett befintligt abonnemang och använda uppgifterna som finns 

men ändra till ett unikt abonnemangsnummer. Öppna det abonnemanget du vill 

kopiera och klicka på Kopiera längst ner på sidan. 

 

8.3 Läsa in abonnemang via fil 

Om det är många abonnemang som ska läggas upp, ändras eller tas bort är det 

enklast att hantera dessa via import och export. 

 



8.3.1 Ladda ner abonnemangsfilen 

Välj vilken leverantör det är du vill exportera abonnemang från, här ser vi att det finns 

62 abonnemang upplagda. Klicka på Exportera/Importera uppe till höger. Du kan 

också arbeta utifrån en sparad abonnemangsmall för att läsa in nya abonnemang. 

 

 

Klicka på Ladda ner abonnemang/mall och fältdefinitioner 

  

 

8.3.2 Uppdatera i abonnemangsfilen 

Nu får du fram en Excel-fil med de 62 abonnemangen och alla de uppgifter som 

respektive abonnemang har tex granskare, maxbelopp och kontering. Tar du ut en 

export från en leverantör där det inte finns några abonnemang upplagda får du en 

tom fil men du kan använda denna till att lägga in nya abonnemang då du har 

överskrifterna för varje kolumn och vilka som är obligatoriska, som en mall. 



Nu har kan du justera filen med vilka uppgifter som abonnemangen ska tex så ska 

granskaren sluta och du måste lägga in en ny granskare på abonnemangen, lägg in 

på översta fältet och kopiera ner på alla 62 abonnemang om granskaren ska vara 

samma på alla abonnemang. 

Ska tre abonnemang tas bort tar du bort de aktuella raderna. När du gjort dina 

uppdateringar så sparar du filen på din dator. Tänk på att det ska vara en * i 

kolumnen för Artikel. Nu ska du läsa in abonnemangen med uppdateringarna som du 

gjort. 

Exempel på hur abonnemangsfilen ser ut (fler kolumner finns än de som visas 

nedan): 

 

 

8.3.3 Läs in abonnemangen 

Klicka på Export/Import uppe till höger: 

Välj fil med abonnemang, klicka på Bläddra och hämta din fil som du har sparat, välj 

Öppna. 

 

 

Klicka på knappen Importera. 



Om du bockar i rutan Ta bort abonnemang som finns i systemet idag mot denna 

leverantör och organisation men som inte matchas mot något abonnemang i 

importfilen, dvs den filen du läser in ersätter det som finns sen tidigare.  

Väljer du att inte bocka i rutan så kommer de abonnemang du har i din fil att läggas 

till på befintliga abonnemang som finns upplagda.  

Det kommer alltid en varningsruta som meddelar hur många abonnemang som 

kommer läsas in och hur många som kommer tas bort, titta noga.  

Det är bra att alltid spara ner abonnemangen innan du börjar göra ändringar så har 

du alltid en fil att läsa in om något skulle bli fel. 

OBS! Vid ändringar i atteststrukturen i Nekksus kan abonnemang behöva exporteras 

ut från Proceedo och läsas in på nytt. 

 

8.3.4 Tips om abonnemang 

 

Abonnemang kan användas som ett hjälpmedel vid återkommande fakturor baserade 

på avtal och kan användas för både de interna och externa leverantörerna. 

Utifrån vilket hjälpmedel man behöver i sitt arbete med fakturorna kan man anpassa 

sitt upplägg av abonnemanget. Som tidigare nämnts finns olika alternativ på hur man 

kan lägga upp ett abonnemang, se punkt 8.1.1 – 8.1.4. 

Exempel på fakturor som kan läggas upp på abonnemang är: 

 

 

Exempel på kostnader som kan gå i 

abonnemangflödet 

Exempel på märkningar som kan 

användas som abonnemangsnummer 

Telefonifakturor Telefonnummer 

Hyres-/leasingfakturor, tex lokalhyror, 

matthyror, möbelleasing mm 

Kontraktsnummer 

Serviceavtal, tex toner till kopiatorer, 

växtskötsel mm 

Kontraktsnummer 

Elfakturor  Anläggningsid 

Vatten- och avfallsfakturor Ställenummer  

 



Om man har återkommande fakturor, men där det saknas en fungerande märkning 

på fakturorna, kan man tillsammans med leverantören komma överens om en 

märkning som ska anges på de fakturor som man vill lägga på abonnemang. 

Observera att fakturor som föregås av en beställning/order ska hanteras i orderflödet. 

 

• Kontrollera abonnemangsnumret, finns det på rätt plats på fakturan – i 

referensfältet på skannad faktura, i abonnemangsfältet på e-faktura. Ta 

kontakt med leverantören om det inte stämmer. 

• Kontrollera att abonnemangsnumret på fakturan är registrerat på samma sätt i 

Proceedo. 

• En del fält ska ha textformat, andra numerisk, beskrivning finns i flik 2 vid 

utläsningen av abonnemang. Där ser man vilka fält som ska vara med 

textformat. 

• Kontrollera att inga mellanslag kommit med i abonnemangsnumret – då kan 

inte fakturorna matcha mot abonnemanget. 

 

9  Göteborgs Stads Leasing AB (GSL)  

E-fakturor från GSL innehåller artikelrader vilket möjliggör att styra konteringen av de 

kostnader som kommer, bättre än vad det går med pappersfakturor. För att få stöd i 

konteringen behöver organisationen lägga upp abonnemang för de långtidshyror 

organisationen har. Fakturan kommer även att innehålla information om 

kontraktsnumret, vilket kommer att återfinnas i abonnemangsfältet i Proceedo. 

 

OBS! För att få en korrekt momsredovisning behöver organisationen manuellt 

kontera om momsen eller sätta upp abonnemang. 

 

Fakturorna från GSL innehåller uppgifter om avdragsgill moms, vilket syns i 

kommentarsfältet. Momsbeloppet som har registrerats vid ankomstregistreringen är 

det totala momsbeloppet på fakturan och ej endast den avdragsgilla momsen enligt 

momsreglerna.  



 

Vid abonnemangshantering av fakturor från GSL kommer fakturor att stanna hos en 

administratör i status Kontering ej kontrollerad, se kapitel 7.9. Fakturorna stannar då 

det gjorts en manuell omkontering av momsen. Administratören kan då kontrollera 

momsjusteringen och godkänna den eller välja att skicka tillbaka fakturan. Om 

fakturan skickas tillbaka behöver fakturan manuellt konteras om och sedan gå ut för 

ny attest. 

 

10  Sambandskontroller  

I Proceedo går det att lägga in sambandskontroller som kan styra beroendet mellan 

olika konteringsdimensioner. En sambandskontroll kan endast läggas upp mellan två 

dimensioner, exempelvis mellan ansvar och spec. Sambandskontroller kan styra vad 

som kräver, förbjuder eller begränsar. Det kan exempelvis styra att ett visst ansvar 

kräver ett specifikt verk.   

 

Nedan är en lista på vad de olika dimensionerna har för beteckning. 

F2 – Projekt  

F3 – Spec 

F4 – AktAO  

F5 – Objekt 

F6 – Verk  

F9 – Momskod  

H1 – Ansvar  

OBS! Dimensionerna kan skilja sig mellan stadens bolag och förvaltningar. 

Om en sambandskontroll är inlagd kan du se det när du konterar en 

beställning/faktura genom att det är en röd ruta kring koddelen, om du håller 

muspekaren över det röda fältet får du fram vad sambandskontrollen gäller.  



 

 

10.1 Ny, ändra eller ta bort sambandskontroll 

Innan nya sambandskontroller kan läggas upp, ändras eller tas bort är det viktigt att 

kontrollera vilka sambandskontroller er organisation redan har. Detta för att inte ha 

sambandskontroller som motsäger varandra, eftersom då kommer 

sambandskontrollerna inte fungera som tänkt. Du tar ut en rapport på era befintliga 

sambandskontroller i rapportgeneratorn i Proceedo. Du väljer datakälla: 

Sambandskontroller per organisation. I rapporten kan du se vilka sambandskontroller 

som ni redan har upplagda. 

 

Nedan är exempel på hur fyra olika sambandskontrollerna kan se ut. 

 

• Rad 1, när du anger konto 3000-3999 kräver det att du måste ange verk.  

• Rad 2, när anger konto 4521 kräver det att du måste ange ett verk som börjar 

med H, O eller P. 

• Rad 3, När konto 4512 anges förbjuder det att verk S221 eller S222 används. 

• Rad 4, När konto 5450 anges begränsar det till att ett projekt i intervallet 100-

200 anges. Fältet för projekt kan lämnas tomt. 

 



10.2 Fyll i blankett för sambandskontroll  

För att beställa nya, borttag eller ändring av befintliga sambandskontroller ska en 

excelfil fyllas i. Du hittar den under Ekonomi i Staden, välj Ekonomisystem och 

systemförvaltning och därefter Proceedo, klicka på rubriken Blanketter. Under fliken 

manualer hittar du både en manual för sambandskontroller och blanketten. Nedan är 

en förklaring hur respektive kolumn ska fyllas i. 

 

Kolumn B och C – här fyller du i den styrande dimensionen. Om ni har angett 

ansvar/H1 i B kolumnen ska det i kolumn C vara B/Nxxx_Ansvar.  

Kolumn D och E – från och till, här fyller du i vilka värden i den styrande 

dimensionen som sambandskontrollen ska gälla. I exemplet har de angett från verk 

690000 till verk 690099.  

Kolumn F – villkor, här är det antingen förbjuder, begränsar eller kräver. Beroende 

på vad man vill att utfallet i sambandskontrollen ska bli.  

Kolumn G och H – här fyller du i den dimension som blir styrd i sambandskontrollen. 

Om ni har angett verk i G kolumnen ska det i kolumn H vara B/Nxxx_verk.  

Kolumn I – uppfyller, här kan man ange ett eller flera värden. Genom att ange en 

stjärna (*) betyder det att det måste fyllas i något i denna dimension i konteringen, 

men styr inte vad man fyller i. Kan exempelvis ange att det gäller inom ett intervall 

genom att skriva ett bindestreck (-) eller ange med semikolon (;) om man vill ha 

värden som inte är i följd.  

 

OBS! Anger man ett intervall så måste det första värdet vara ”ett riktigt värde” dvs 

måste finnas upplagt i Proceedo. 

 



När detta är ifyllt ska blanketten mejlas som ett ärende till: 

support.intraservice@intraservice.goteborg.se med rubriken "Proceedo - 

sambandskontroller".  

 

11  Lokala avtal  

Varje organisation kan lägga upp egna avtal, också kallat lokala avtal. I 

nedanstående kapitel kan du läsa om hur du går tillväga för att lägga upp lokala 

avtal. 

 

11.1 Beställningsgrupper 

  

För att lägga upp en kategori för avtalet går du till Beställningsgrupper och väljer Ny 

beställningsgrupp. 

 

 

 

Fyll i ett Gruppnamn för beställningsgruppen. Under Mastergrupp ser du vilken 

organisation beställningsgruppen tillhör. Fyll i om det ska vara Konkurrensutsättning 

och välj Spara. 

Tryck på Ändra för att gå vidare till nästa steg och lägga till delområde och bilagor.  

mailto:support.intraservice@intraservice.goteborg.se


11.2 Ny beställningsväg 

För att lägga upp ett nytt avtal gå in på Beställningsväg och klicka sedan på Ny 

beställningsväg.  

 

11.2.1 Allmänt 

Under allmänt fyller du i information såsom namn, sökord, basinformation om 

leverantör, hur order ska skickas till leverantör. Beroende på hur avtalet ska 

användas kan mer information vara relevant.  

 

OBS! Om beställningsvägen inte ska synas för användare ska du bocka i Dölj för 

användare. När detta är gjort klickar du på Spara. 

 

11.2.2 Produkter 

Om leverantören ska ha formulär eller artiklar kopplade till sig görs det under 

Produkter. Genom Egenhanterade artiklar lägger du in artiklar eller formulär. Välj Ny 

för att göra detta, nedan beskrivs hur du går tillväga för de olika alternativen. 

 



11.2.3 Koppla formulär – Organisationens egna avtal 

 

I Artikeltyp väljer du Formulär och välj sedan det formulär du vill använda för avtalet. 

Fyll i övriga fält som ska användas. Fälten med * är obligatoriska. 

 

 

  

Under rubriken Ytterligare detaljer kan du bocka i om det ska bifogas bilaga med 

beställningen/formuläret. 

 

11.2.4   Formulär dolt belopp 

Formuläret läggs upp på samma sätt som ett vanligt formulär men för att belopp ska 

bli dolt behöver du ändra flöde under Beställningsprocess. 



 

För att dölja belopp på order till leverantör måste flödet SERIVCE4_ORDER väljas 

vid upplägg av formulär. Detta görs under rubriken Beställningsprocess och Flöde. 

Beloppet visas i Proceedo men följer inte med på order till leverantör.  

 

11.2.5 Koppla Produktkatalog på organisationens egna avtal 

 

Detta gäller endast enkel Excel-katalog. För övriga typer av elektroniska kataloger 

ska CVS Proceedo kontaktas.  

 

Klicka Exportera/Importera för att läsa in en ny katalog eller ta ut en tidigare inläst 

katalog. 

 

 



 

 

11.2.6 Avtal 

Under Avtal fylls information om avtal i, här väljer du avtal, avtalsnummer, 

avtalsansvarig, delområde och avtalsgiltighet.  

 

För avtalsnummer rekommenderas att ni lägger in er organisations prefix, till exempel 

N060 följt av ett avtalsnummer som ni själva väljer. Det kan exempelvis vara ett 

diarienummer.  

Fr.o.m. datum – är det datum som avtalet ska synas ut till användarna, T.o.m. 

datum – är avtalets slutdatum, syns ut till användarna, när datum passerats släcks 

avtalet för användarna automatiskt. Förlängning möjlig t.o.m. – datum som visar 

avtalets slutdatum inkl. option. Urspr. Avtalsslut – är det datum som visar avtalets 

ursprungliga slutdatum. 

 

 

 

Under fliken Avtal kan du välja att lägga till Beställningsgrupp för avtalet. 

Ska förnyad konkurrensutsättning vara tillgängligt på avtalet så bockar du i detta och 

fyller i till vilken mejladress leverantören önskar få eventuella förfrågningar. 



 

 

11.2.7 Ordermatchning 

Här kan du ändra inställningar för ordermatchning. Som standard tillåts inte radmatch 

men kan med fördel ändras till att vara tillåten om det gäller ett avtal med 

produktsortiment.  

 

11.2.8 Org.inställningar 

Den här fliken används inte och ska alltså inte ändras i. 

 

11.2.9 Användare och grupper 

Här syns de grupper och användare som blivit tilldelade beställningsvägen.  

 

11.2.10 Koppla 

Under Koppla kan du tilldela de användare eller grupper som ska ha tillgång till 

leverantörsavtalet.  

För att tilldela en eller flera grupper välj Grupper under Välj typ. Du kan antingen göra 

leverantören tillgänglig genom att klicka en gång i respektive ruta, du kan därefter 

tilldela de användare som ska ha tillgång till beställningsvägen. Alternativt 

dubbelklicka på grupp, alla användare i gruppen har då tillgång till beställningsvägen. 

Klicka därefter Verkställ.  

 



 

 

När detta är gjort är beställningsvägen tillgänglig för de användare som har fått det 

tilldelat.  

OBS! Det kan vara en viss fördröjning innan du ser beställningsvägen under Inköp.  

Under Ekonomi i staden-Proceedo-Manualer finns en manual på hur du lägger upp 

lokala avtal. 

 

12  Rapporter  

I Proceedo finns det möjligheter att skapa rapporter, detta underlättar exempelvis i 

uppföljningsarbetet. Genom datakällor kan olika information tas ut. Rapporten 

exporteras därefter till Excel för vidare bearbetning. 

För att skapa rapporter i rapportgeneratorn ska du ha någon av följande roller: 

C02 – Rapporter Administratör (vald för alla i huvudgrupp) 

C03 – Rapporter Slutanvändare (vald för alla i standard- och begränsadgrupp) 

C04 – Rapporter FKU (finns valbar i alla grupper) 

För att komma åt rapportgeneratorn behöver du logga in i Proceedo och välja fliken 

Rapporter och underfliken Rapportgenerator. 

 



 

12.1 Sparade rapportfrågor 

Under Sparade rapportfrågor hittar du både rapporter som är skapade centralt och 

rapporter som du själv har sparat. Välj om du vill se Alla eller endast Mina rapporter 

(se 1.). För att använda en rapport klicka på Öppna (se 2.) 

 

 

 

Efter att du klickat på Öppna, ser du rapporten till höger under Rapportfråga.  

Du kan ändra datum eller lägga till annan information, när du är klar klickar du på 

Skapa rapport.  

1. 

2. 



 

 

Gå därefter in på Skapade rapporter, här kan du ladda ner din rapport. Rapporten 

finns tillgänglig i 2 dagar.  

 

 

12.2 Ny rapportfråga 

För att skapa en ny rapport, behöver du välja vilken Datakälla som ska användas, då 

detta styr vilka kolumner som rapporten kan innehålla. Se avsnitt 12.2.1 för 

information om olika datakällor. När val av datakälla är klart ska du därefter välja 

kolumner. Du kan flytta över alla kolumner genom att klicka på pilen (se 1.). Eller dra 

respektive kolumn som ska användas. Du kan ändra ordning på kolumnerna och ta 

bort kolumner genom pilarna (se 2.) 



 

 

Vid Funktioner (se 1.) kan du göra olika val för respektive kolumn, beroende på vilket 

data som kolumnen innehåller kan olika val göras. De val som kan förkomma är 

exempelvis, minsta värde, största värde och antal. Funktioner fungerar endast om 

innehållet i cellerna består av flera separerade värden. Rekommendationen är att 

göra summering, sorteringar och annan datahantering i Excel.  

Vid Filter (se 2.) kan du förfina din sökning, beroende på vilken typ av fält det är, text, 

tal eller datum. Det finns olika tooltips för respektive rad för att se vilka filtreringar 

som kan göras. Filtrering kan göras på olika sätt beroende på värde se nedan för 

exempel: 

Filtrering text 

Du kan exempelvis ange *text*;*namn ger träff på värden som innehåller ”text” eller 

som slutar på ”namn”. Det är också möjligt att filtrera på tomma värden med filtret 

”EMPTY”.  

1. 

2. 



 

OBS! Textfiltrering tar hänsyn till stora och små bokstäver. 

Filtrering tal 

Tal filtreras med standardtecken för mindre än, större än och lika med (<, >, =).  

 

Filtrera datum 

Filter på fält av typen datum går att välja antingen från en rullista med de vanligaste 

datumintervallen eller välja Inom datum från en popup-kalender. 



 

 

Du kan göra en Sortering, vid Välj sortering som påverkar hur rapporten blir sorterad. 

 

 

När du är klar klicka på Skapa rapport, en pop-up fönster kommer upp där du kan 

namnge rapport samt välja format, klicka OK när du är klar. Du hittar rapporten under 

fliken Skapade rapporter. Alternativt klicka på Spara fråga för att spara rapportfrågan, 

du hittar den då under Mina vid Sparade rapportfrågor.  

 

12.2.1 Datakälla 

Under datakälla kan du välja vilken datakälla du vill hämta ut rapportdata för. 

Tillgängliga kolumner skiljer sig åt beroende på datakälla. Din roll styr vilka datakällor 

du har tillgång till.  

Abonnemang Information om de abonnemang som finns upplagda 

för organisationen 

1. 2. 



Användare och Leverantörsavtal Information om vilka avtal användare och grupper är 

kopplade till 

Autokontering Information om UNSPSC-kodade artiklar och vilka 

konton som är kopplade till dessa 

Beställningar Information om beställningar lagda i organisationen 

Delegeringar Information om vilka delegeringar som finns uppsatta 

inom organisationen 

Fakturaattest* Information om vem som har attesterat en faktura 

Fakturabilagor Information om bilagor till fakturor, tex vem som bifogat 

Fakturahantering dualitetsrapport Information om vem som har granskat och vem som 

har attesterat en faktura samt dess kontering 

Fakturahuvud* Information från fakturan såsom fakturanummer, 

fakturadatum, förfallodatum, verifikationsnummer m.m. 

Fakturakontering* Information om fakturor, vilken status de finns i och 

dess eventuella kontering 

Fakturaleverantörer Information om vilka fakturaleverantörer som finns i 

Proceedo och uppgifter om dessa 

Fakturarader* Information om fakturans artikelrader samt 

fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum m.m. 

Förnyad konkurrensutsättningshuvud Information om FKU när det gäller datum, status, 

avtalskategori och avtalsområde m.m. 

Förnyad konkurrensutsättningsdeltagare Information om vilka leverantörer som har deltagit i en 

viss FKU, anbudssumma, datum m.m.  

Grupper och användare Information om vilka användare som finns inom vilka 

grupper inom organisationen. 

Konteringsvärden per organisation Information om vilka konton, verk mm som finns 

Orderhuvud Information från order såsom ordernummer, 

orderdatum, leverantör, beställare mm 

Ordermatch leverantörsavvikelse Information om leverantören skiljer sig åt mellan order 

och faktura 

Orderrader* Information om order och artiklar 

Produkter från Market – och privata leverantörer Information om vilka produkter som finns på ett avtal 

Roller per användare Information om vilka roller en användare har 

Sambandskontroller per organisation Information om vilka sambandskontroller en 

organisation har uppsatta i Proceedo 

Senaste inloggning Information om användare och dess inloggningar i 

Proceedo 

*datakällan uppdateras endast en gång per dag, strax efter midnatt.  

 



12.3 Skapade rapporter 

Rapporter läggs i kö under Skapade rapporter, du kan se namn, datakälla, format 

mm i listan. Respektive rapport finns kvar i två dagar innan den försvinner. I 

rapporten (på flik 2) ser du också när datakällan senast uppdaterades. 

 

 

12.4 Schemalägga rapporter 

Det går också att schemalägga rapporter, detta kan exempelvis användas om du 

varje månad vill få ut en viss rapport för uppföljning.  

 

Under Rapporter finns en rubrik som heter Rapportschema, här kan du se de 

schemalagda rapporter du har samt skapa nya.  

 

Skapa en rapport genom att klicka på Ny schemalagd rapport.  

 

 

Fyll i vilken användare som rapporten är schemalagd för under Schemalägg för. Välj 

Rapportfråga och välj intervall hur ofta rapporten ska skapas. Du kan välja att endast 

få notifikation på när rapporten är skapad till din mejl eller att också få rapporten på 

mejl. När du är klar klicka på Spara schema.  

 



 

Du kan pausa, redigera eller ta bort dina schemalagda rapporter.  

 

Du hittar de rapporter som är gjorda efter schemat under Sparade rapporter. 


