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Rapport om beställningssystem Visma Proceedo
Visma som företag:
4300 anställda, 1500 i Sverige
Huvudkontor i Oslo
Fokuserar på Norden
Visma Proceedo
Körs i webläsaren
Driftas i molnet
Finns i Norge
4000+ leverantörer anslutna
150 000 inloggningar
Stora kunder inom offentlig och privat verksamhet, bl.a. Landstinget Gävleborg
Mest användbara enligt utvärdering av ESV
Visma 78 poäng
Logica 56 poäng
eBuilder 52 poäng
Tidsplan: 4-5 månader från start till slut.
Svar på några av de frågor vi och Lantmäteriet ställde
- IT-stöd för elektroniska beställningar
Avtalshantering
Beställningssystemet
Fakturahantering
Stöd för punch-out.
Leverantörshantering köps in i projekt. Exempel på projekt: Visma ansluter 10 största
leverantörerna, vi använder de kunskaperna för att ansluta resten.
Visma har en avdelning för leverantörsanslutningar. Ett hundratal konsulter i Sverige.
Mindre leverantörer använder leverantörsportalen
Övriga frågor
SaaS: två nya versioner per år, all ny funktionalitet kommer alla kunder till godo. Körs med
en java-plugin. Fungerar med Windows och Mac. Linux? Finns även för citrix ifall man t.ex.
vill använda en iPad.
Kunder:
Lunds universitet
4700 användare, 130 000 fakturor per år.
Karlstad Universitet
1000 användare 30 000 fakturor per år
Använder fakturahanteringsmodulen
Landstinget Gävleborg
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E-beställningar sköter Visma Proceedo. Skannade fakturor går via EFH i Agresso. Leder till
dubbla system ett tag. Fokus låg på beställningshanteringen.
Under visning av IT-stöd vill vi att ni visar:
- Flödet från beställning till faktura med koppling till ekonomisystemet.
Information skickas med filöverföring. Exporteras från Proceedo till Agresso i formatet
GL07(?). Information från Agresso går i ett Proceedo-specifikt format som finns i en Agresso.
Manuell fakturahantering
- Hur gör vi en beställning från avtalsleverantör
Skapa beställning (gör en varukorg)
Kan koppla kategorier till kontoplan
Beställare kan inte skapa egna kostnadsställe
Kan skicka direkt, spara för senare användning eller som mall
Kan visa bara avtalsartiklar för vissa användare
Flödet visas tydligt med glada/ledsna ansikten
Godkänn beställning
Går till en eller flera inköpare/attesterare som kan ändra beställning
Vill attesteraren inte ändra något kan han/hon attsestera i mailet utan att behöva gå till
systemet
Order skapas
Leverantör läser order
ev. Leverantör skapa bekräftelse
Leveranskvittens
- Hur gör vi en beställning från icke avtalsleverantör
Kallas fritextbeställning.
Knappa in leverantörsnamn, e-postadress och specifikation. Går sedan som en vanlig order till
attestant.
Finns även rekvistion att skriva ut. Efter godkännande av attestant skickas en rekvisiton till
beställaren. Beställaren skriver ut den och använder den i affären.
- Sammanställningar och statistik på leverantörs- och produktnivå.
Exporteras till Excel. Ganska svårlästa ark med många kolumner. Kräver efterarbete för att
skapa digram etc.
Rapportgenerator för att skapa egna rapporter ingår inte men kommer antagligen inte behövas.
Standardrapporterna räcker mycket långt.
Behörighetshantering
Rollbaserad.
Integration till andra system, finns det färdiga lösningar?
Single-Sign-On
Finns möjlighet att överför hela fakturor så att man även kan titta på fakturor från Proceedo i
Agresso.

