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Rapport om beställningssystem Logica Raindance
Logica som företag
5 500 anställda och 60 kontor i Sverige
45 kunder på e-handelssystemet
150 personer som arbetar med utveckling och support
Logicas affärssystem heter Raindance. Det är stort inom kommuner och landsting.
Tidsplan: Upp till 6 månader från avtalssignering till driftsättning.
Stora leverantörer ansluts till systemet.
För de mindre leverantörer finns en leverantörsportal (marknadsplats). Om LM har en
leverantörsportal kan vi på HiG använda samma. Leverantören får ett mail när det finns en
order så företaget behöver inte aktivt hålla kolla på leverantörsportalen.
Leverantörsanslutning görs som ett delprojekt. Verktyg för att ansluta fler leverantörer tas
fram. Finns drygt 20 000 leverantörer färdiga.
Svar på några av de frågor vi och Lantmäteriet ställde
- IT-stöd för elektroniska beställningar
Beställningar
Leverantörsfakturor
Internfakturor och kundfakturor
Abonnemang/periodiska
Uppföljning, statistik
Automatisk hantering av periodiska fakturor, t.ex. abonnemang och hyror. Sätt ett ramverk
som attesterats. Faller fakturan inom ramen kommer den att gå rakt igenom.
Appar för iPhone och Android är under utveckling.
Körs med webbläsare utan några tillägg, t.ex. java-plugin, även för alla administratörer.
- Flödet från beställning till faktura med koppling till ekonomisystemet.
Beställning är en varukorg med innehåll från en eller flera leverantörer. När attesten är gjord
skapas en eller flera ordrar av beställningen. Finns möjlighet att skapa beställningsmallar.
- Hur gör vi en beställning från avtalsleverantör
Går att visa bara avtalsartiklar för vissa användare
Användaren kan inte ange konton som inte finns
Attesterar genom att klicka på en länk till systemet i mailet
- Hur gör vi en beställning från icke avtalsleverantör
Går att skapa en rekvisition för att ta med till leverantören, t.ex. torghandlaren. Går att få till
fakturamatchning. Verkar inte helt bra just nu men är under utveckling.
- Sökfunktioner
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- Valmöjligheter i menyer
- Sammanställningar och statistik på leverantörs- och produktnivå.
Rapporter visas i systemet, med diagram (staplar, cirklar). Enkelt att skapa egna rapporter
utifrån färdiga mallar.

