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Attestering av beställning 

 

 

Beställaren har attesträtt 

När beställningen är gjord ges information till beställaren om vad som har hänt med beställningen. I 

det här fallet hade beställaren attesträtt för den första attesten och det ges information om att det 

krävs en utanordning (”Ytterligare en attest”) och signering innan beställningen blir en inköpsorder 

som kan gå iväg till leverantören. Information ges om vart beställningen har skickats, den person som 

ligger förvald på mig som användare eller den person jag har angett på beställningen.  
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Beställaren har inte attesträtt 

I det här scenariot har beställaren inte attesträtt för den första attesten och det ges information om 

att så är fallet. Beställningen cirkuleras till en användare som ska sätta den första attesten. Därefter 

ska den cirkuleras vidare till en utanordnare som ska sätta den andra attesten.  

 

 
 

När attestanten sedan loggar in finns beställningen i inkorgen. 

 

En beställning attesteras på samma sätt som en faktura. Dubbelklicka på beställningen eller markera 

den och klicka på Kontera/Attestera så öppnas bilden för kontering. 

I bilden Kontering ser man vem som gjort beställningen och vad som är beställt. 
 

Om beställningen är OK efter kontroll går man vidare med attest. 

Du kan attestera en enstaka rad genom att klicka på radens ”stämpel” ute till vänster eller klicka på 

”dubbelstämpeln” i rubrikraden ovanför så blir alla rader attesterade på en gång (1).  
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När attestanten godkänt raderna behöver den skickas vidare till en utanordnare. Klicka på fliken 

Cirkulation och sök fram den person du vill skicka beställningen till. Stryk sedan dig själv från 

cirkulationen genom att klicka på soptunnan till vänster om ditt namn, för att inte ha beställningen 

liggandes i din egen inkorg. 

 

 
 

När utanordnaren sedan loggar in finns beställningen i inkorgen. En beställning utanordnas på 

samma sätt som en faktura. Dubbelklicka på beställningen eller markera den och klicka på 

Kontera/Attestera så öppnas bilden för kontering. 

 

Utanordnaren ser nu att den första attesten är godkänd och när utanordnaren gör sista attesten är 

hela beställningen attesterad och utanordnad. För att skicka beställningen till leverantör klickar man 

på Nästa beställning. Utanordnaren ska då signera beställningen. 

Nu blir beställningen (nummer börjar på B) en inköpsorder (ett annat nummer som börjar på IN). 
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Utanordna beställning 

När utanordnaren loggar in finns beställningen i inkorgen. En beställning utanordnas på samma sätt 

som en faktura. Dubbelklicka på beställningen eller markera den och klicka på Kontera/Attestera så 

öppnas bilden för kontering. 

 

 
 

I bilden Kontering ser man vem som gjort beställningen och vad som är beställt. 

 

 
 

Om beställningen är OK efter kontroll går du vidare med utanordning och signering. 

 

Konteringsfunktionen fungerar precis som för en faktura. Du kan utanordna en enstaka rad genom 

att klicka på radens ”stämpel” ute till vänster eller klicka på ”dubbelstämpeln” i rubrikraden ovanför 

så blir alla rader utanordnade på en gång (1). 

 

När utanordnaren godkänt raden är hela beställningen attesterad och utanordnad. För att skicka 

beställningen till leverantör klickar du först på Nästa beställning (2). Sedan ska du signera 
beställningen. När detta är gjort skapas en eller flera inköpsorder som skickas till leverantören (en 

inköpsorder till varje leverantör som finns med i beställningen). 

1 
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Makulera/ändra beställning eller beställningsrad 

Om beställningen är utanordnad så har redan inköpsorder skapats och skickats till leverantören och 

ordern går inte att makulera via systemet. Du får istället kontakta leverantören och ange inköps-

ordernumret (börjar på IN) och be dem att makulera ordern. 

 

Innan en beställning har utanordnats så går det fortfarande att ändra eller makulera den. Om du 

gjort en beställning som du själv har behörighet att attestera och kommer på att man vill ändra något 

så gör så här: 
 

Öppna beställningen, Inköp – Mina beställningar 

 
 

 
 
Här klickar du på Kontera/Attestera. 

När du är i bilden för att kontera och attestera har du möjlighet att makulera eller ändra en 

beställningsrad eller hela beställningen. 

Först måste du ”avattestera” vald rad genom att klicka två gånger på signaturen (under rubriken 

BPATT1 ¹, i de flesta fall ditt SUKAT-id) i Konteringsraden, då kommer ”stämpeln” att visa sig istället. 

 

¹ BPATT1 = Beställningsportal, attest nr. 1
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Om man vill ta bort artikeln/artiklarna gör man det genom att klicka på soptunnan till vänster om 

beställningsraden (fältet Radinformation längre ned på sidan, alltså inte konteringsraden), i detta 

fall väljer man att ta bort ”Radnr 002” bestående av 5 st Stiftpenna Vega. 

 

 
 

Vill man bara ändra antal på en rad skriver man in det antal man önskar på rätt rad i kolumnen 

Kvantitet i rutan som heter Radinformation. 

 

Det går också att makulera hela beställningen. Du måste då först avattestera alla beställningsrader 

och därefter klicka på soptunnan under alla beställningsrader (1). 

Ta bort 

Avattesterad 
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Nu har ”Radnr 002” försvunnit från konteringen och står som Mak (makulerad) i beställningsrutan: 
 

 
 

Klicka sedan på Nästa beställning (1). 
 

Efter att alla önskade ändringar är gjorda måste du cirkulera beställningen för attest.  
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