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1 Vad innebär det att godkänna en beställning?
Som ansvarig för t ex ett projekt eller kostnadsställe har du till uppgift att godkänna beställningar.
Detta steg i inköpsprocessen inträffar då en beställare skapat en ny beställning och innan
inköpsordern skapats och skickats till leverantör ska den godkännas.
Du meddelas via e-post om att en beställning skapats som du ska godkänna.
När beställningen är godkänd skickas ordern till leverantören. När leverantören levererat ordern och
faktura inkommer matchar ordern mot fakturan automatiskt.
Beställningen kan godkännas direkt via e-postmeddelandet eller via Lupin.
Att godkänna en beställning innebär att du intygar att:
- lagen om offentlig upphandling följts
- utgiften är ändamålsenlig för verksamheten
- tillräckliga medel finns tillgängliga
- bokföringen av utgiften och övriga ekonomiska händelser är korrekt gjord

När du har en beställning att godkänna i Lupin skickas ett e-postmeddelande till dig.
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2 Godkänn beställning i Lupin
Gå in via Inköp och Godkänn beställning

Markera den beställning du vill godkänna i beställningslistan.
Beställningen har status Avvaktar godkännande och ”flödet” visar vem som skall godkänna
beställningen.
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Hur beställningen konterats syns om du väljer Kontering i listan.

Vad beställningen avser, leverantör, pris och antal beställda varor ser du i blocket mitt på sidan.
Om beställningen gäller rekvisition, fritextbeställning eller beställning av betalning utan faktura klickar
du på I:et för att kontrollera beställningen.
När beställningen kontrollerats välj knappen Godkänn.

3 Neka en beställning
Markera den beställning du vill neka i beställningslistan och välj därefter Neka.
När du väljer Neka öppnas en ruta där du kan skriva en kommentar till beställaren varför beställningen
blev nekad.
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4 Ändra en beställning
Välj Ändra.

Du kan minska antalet beställda produkter eller helt radera en produktrad. Konteringen ändras genom
att välja kontering.

Alla andra ändringar måste göras av beställaren (neka beställningen och skriv en kommentar till
beställaren där du beskriver vad som måste ändras).
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