
Ekonomiwebben
EN INTRODUKTION



Tidplan och 
checklista

Sektionen 
Ekonomis 

supportformulär

• Raindance är universitetets 
ekonomisystem.

• I Lupin (Proceedo) granskar 
och hanterar du leverantörs-
fakturor och inköp.

• EOS är universitetets verktyg 
för budget och prognos.

• Kuben använder du för 
uppföljning.

• I Kompetensportalen hittar 
du sektionen Ekonomis och 
andras interna utbildningar.

• LU Box används till exempel 
vid helårsbokslutet för att 
lämna in vissa dokument.

På startsidan finns genvägar till 
system och lathundar.

Direktinloggning i 
systemen

Instruktioner till 
systemen

Länk till LDC:s
information om 

aktuella avbrott 

De vanligaste 
dokumenten



Medarbetarwebben är universitetets interna 
webbplats där du hittar kontaktpersoner, 
information om din anställning, stöd och 

verktyg samt regelverk. Staff Pages är den 
engelskspråkiga motsvarigheten.

På Medarbetarwebben och Staff Pages hittar 
du till exempel information om inköp och 

upphandling.

HR-webben vänder sig till dig som har 
personalansvar eller arbetar med HR-frågor 

inom universitetet.

Genvägar till kodplanen, 
anmälan till sektionen 

Ekonomis nyhetsbrev och en 
översikt för Ekonomiwebben.

Sökfunktion

Vissa funktioner på 
Ekonomiwebben når du från alla 

sidor.

Här hittar du länkar till 
andra interna 

webbplatser som 
Medarbetarwebben 

och HR-webben

Här finns menyer med 
Ekonomiwebbens 

innehåll



Det populäraste 
innehållet på 

Ekonomiwebben, A-Ö.

Kontaktuppgifter och 
tillgänglighetsredogörelse.

Vissa funktioner på 
Ekonomiwebben når du från alla 

sidor, forts.



Prenumerera på 
våra nyheter via 
mail och RSS

Sektionen Ekonomis nyheter och 
kalendarium visas här på startsidan.

Populära genvägar.



Här hittar du 
praktiska råd och 

tips för dagliga 
rutiner.

Kodplan, bankuppgifter, 
blanketter, tidplan med 

mera.
Regler, rutiner och principer 

för Lunds universitets 
ekonomimodell.

Lathundar och information 
om behörigheter till 

systemen.

Under fliken För mitt arbete 
finns teori, lathundar och 

annat material för det dagliga 
arbetet.



Under fliken Aktuellt finns 
de senaste nyheterna och ett 
nyhetsarkiv. Här finns även 

material från Ekonomidagen.

Ekonomidagen
anordnas varje höst 

och här hittar du 
material från tidigare år.

Prenumerationslänk
för Ekonominytt och 

Inköpsnytt.

Här hittar du 
utskickade nyheter

från sektionen 
Ekonomi.



Här hittar du 
kontaktuppgifter till 
sektionen Ekonomi 

och 
fakultetskanslierna.
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