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Projekt Ny Ekonomi 2016
Nu finns uppdaterad information om projektet på Ekonomiwebben. Där hittar
du information om fortsatt utbildning till hösten och om hur arbetet i
projektgruppen fortskrider.

Det pågående arbetet med översättning av aktiviteter
Sektionen Ekonomi har bokat bort kodsträngssaldon på de aktiviteter med
verksamhetsgrenar som totalt har ett nollsaldo, men som visar kodsträngssaldo
på konto 207000, 207100 och 207200 per 05-15. De aktiviteter som har
kostnadsförda tillgångar måste hanteras av institutionen.

Semesteröppettider
Förändrade telefontider veckorna 28-32 (7 juli – 7 augusti):
Under dessa veckor har sektionen Ekonomis servicetelefoner endast öppet
förmiddagar kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. bokslutsarbete och semester.
Mailförfrågningar besvaras under hela dagen.
Vid periodiseringsarbetet kan vår huvudboksfunktion även nås på
eftermiddagar kl 13.00 – 15.00 t o m måndagen den 13 juli på telefonnummer
270 29.
Inga utbetalningar via kassan, t ex reseförskott och ICA kontantkort, kommer
att kunna göras under veckorna 30 och 31. Registrering av
kostnadsersättningar och utbetalningar av reseförskott till konto under samma
period hanterar vi löpande.
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EOS-support under sommaren
Supportfrågor för EOS ska som vanligt skickas in via mail till servicedesk@lu.se.
Under vecka 31 har vi begränsade möjligheter att svara på serviceärenden.
Problem av teknisk karaktär skickas alltid till servicedesk@lu.se.

Att tänka på i Lupin
Här följer några goda råd om arbetet i Lupin under sommaren.

Delegera under semestern
Under semestertiden juni – augusti blir många fakturor liggande ohanterade i
Lupin. Det medför att de inte blir betalda i tid vilket kan orsaka extra kostnader
i form av hantering av betalningspåminnelser, inkasso, förseningsavgifter och i
sämsta fall även krav från Kronofogdemyndigheten. Vi vill därför uppmana dig
att hjälpa dina Lupin-användare, granskare och attestanter, med att lägga
delegering i Lupin. Det går att lägga flera delegeringar till flera personer för
olika tidsintervall för att på så sätt täcka in med ersättare under semestern.
På startsidan i Lupin, överst under Inställningar – Delegera, väljer du Ny
delegering, ange namnet på den person det ska delegeras till, kryssa i vilka
aktiviteter som avses och ange tidsperioden för delegeringen. Ska du lägga
delegering till fler personer trycker du på knappen Ny delegering igen och
fyller i. När du är klar med alla delegeringar trycker du OK.
Den du delegerar till måste vara Lupinanvändare och finnas i samma grupp
som den som delegerar. Får du inte upp den person du söker kan du skicka ett
mail till lev@eken.lu.se med följande information så registrerar vi
delegeringarna i Lupin:
•
•
•

namnen på dels den person som delegerar och dels den person som
det ska delegeras till
funktioner
tidsintervall

Avvaktande fakturor – betala i tid
Med hjälp av rapporten ”Ej hanterade fakturor i Lupin” kan du följa upp
statusen på fakturorna i Lupin. Rapporten finns på Ekonomiwebben. Den
uppdateras ungefär 2 ggr i månaden men kommer att uppdateras dagligen 29
juni-6 juli.

Leveranskvittera
Glöm inte leveranskvittera beställningen när varorna har anlänt, fakturan kan
inte matcha och gå till betalning förrän beställningen är leveranskvitterad.

Attest via mobiltelefon och surfplatta
Proceedo har för närvarande problem med hanteringen av fakturor via
mobiltelefon och surfplatta. Det går att attestera fakturor om ingen ändring
görs i kodsträngen, tyvärr fungerar inte möjligheten att granska en faktura.
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Sektionen Ekonomi önskar alla en trevlig Midsommar!

Utgivet av: Sektionen Ekonomi
Redaktion: infomaster@eken.lu.se
Bild, vänsterkanten Louise Larsson

På Ekonomiportalen (http://www.eken.lu.se/) finns kontaktuppgifter, information om rutiner
och regler kring ekonomi samt administrativa verktyg.
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