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Ekonomisk uppföljning i övergången till Ny
Ekonomi 2016
På Ekonomiwebben finns det nu en ”frågor och svar”-sida där du kan läsa om
hur ekonomisk uppföljning av din verksamhet och dina projekt kan göras under
övergången mellan Raindance och Orfi.

Ny chans att gå utbildningar i Raindance
Tack till alla deltagare för er medverkan vid höstens kurser! Vi fick många bra
frågor och positiva kommentarer.
I januari-februari kommer vi att ge uppsamlingstillfällen för de som missat
någon av kurserna:

På Ekonomiwebben och Kompetensportalen finns ytterligare information om
dessa nya tillfällen och möjlighet till anmälan.

Översättningslistor på Ekonomiwebben
Det finns nu en ny sida på Ekonomiwebben där vi kommer lägga ut
översättningslistor för Orfi-Raindance efterhand. Just nu finns det en
översättningslista för aktiviteter.

1

Attestplaner för nya kostnadsställen
Har din verksamhet lagt upp nya kostnadsställen inför övergången till
Raindance? Då måste du skicka in attestplaner snarast. Fyll i blanketten på
Ekonomiwebben och skicka den för underskrift till ditt fakultetskansli.
Namnteckningsprov kan skickas direkt till lev@eken.lu.se.

Skicka in dina rekvisitionskunder
Under utbildningarna berättade vi att vi gärna tar emot upplägg av
rekvisitionskunder redan nu. Det finns inget befintligt register vi kan hitta
samtliga uppgifter i så vi måste bygga upp det från grunden i Raindance.
Uppgifterna skickar du in via ett formulär på Ekonomiwebben. Ange i
meddelandefältet vilka inlästa aktiviteter, aktivitetsnummer i Raindance, som vi
ska komplettera med denna rekvisitionskund i fakturainformationen.

Skicka in så snart som möjligt så att vi kan lägga in dessa redan i
december!

Komplettering till tidplanen
Ett tillägg har gjorts i tidplanen inför helårsbokslutet, Pengaktuellt 322:
• Den 12 januari ska Inventering av handkassor per 30 december vara
klar.
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På Ekonomiwebben (http://www.ekonomiwebben.lu.se/) finns kontaktuppgifter, information
om rutiner och regler kring ekonomi samt administrativa verktyg.
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