Viktig information om Lupin (Proceedo)
Alla Lupinanvändare har fr o m idag tillgång till både Javaklienten och den nya webbklienten som inte
är beroende av Java. Version väljs vid inloggning:

1. Använd i första hand Javaklienten (rutan till höger)
2. Använd i andra hand den nya webbklienten (rutan till vänster)
Varför två versioner?
Den nya webbklienten är under utveckling och förbättring av leverantören och lever ännu inte fullt ut
upp till våra krav - främst avseende tillgången till avtalsinformation. Den senaste tiden har det dock i
rask takt blivit allt fler webbläsare som inte stödjer Java och därför behöver alla användare ha tillgång
till båda klienterna. Så länge som det fungerar i din datormiljö så är rekommendationen att du
fortsätter att använda Javaklienten. Den dag du inte längre kan logga in i Javaklienten så väljer du
helt enkelt webbklienten istället.
Kort info om nya versionen
Både fakturahantering och beställning fungerar i webbklienten, men information om avtalsnummer,
kontaktuppgift till kundansvarig och uppgift om avtalsansvarig finns bara på artikelnivå. Mer
detaljerad avtalsinformation med bifogade dokument saknas. Istället för dagens avtalsträd finns
dock ett produktkategoriträd som med sin indelning till viss del ger vägledning om rangordning eller
konkurrensutsättning. För att vara säker på att göra rätt kan du emellanåt behöva tillgång till
avtalsinformationen i Javaklienten. Om du inte alls kan logga in i den så ta hjälp av någon kollega som
fortfarande kan, eller vänd dig till inkop@eken.lu.se.
Mer information:
 Uppdateringar med ny funktionalitet i webbklienten kommer löpande. Prenumerera på
Inköpsnytt, eller Ekonominytt, så får du information om dessa. Anmäl dig här.
 FAQ, lathundar o s v publiceras och uppdateras efterhand på Medarbetarwebben
o Inloggning och startsida
o Söka artikel och beställa
o Godkänna beställning
o Kvittera leverans
o Granska faktura
o Attestera faktura
o Frågor och svar

Observera att när du loggar ut från webbklienten så hamnar du på
Visma Proceedos allmänna inloggningssida. Denna kan inte
användas. http:/Lupin.adm.lu.se ska alltid användas vid inloggning
till Lupin.

Kontakt
Allmän systemsupport:
servicedesk@lu.se
046- 2229 000 vardagar kl.8-17
Kontakt i upphandlings- och inköpsfrågor:
inkop@eken.lu.se
Kontakt i faktura- och konteringsfrågor:
lev@eken.lu.se
046-2224600, vardagar kl.10-12, 13-15

