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1.Allmänt

1.1 Inledning
Denna lathund beskriver hur du skapar projekt, rekvisitioner och fakturor ifrån
Projektmodulen (PM). Samt hur du skapar och hanterar händelser som rör dina projekt,
t.ex påminnelser om olika åtgärder exempelvis dags för ny rekvisition.

Mer information finns i Medarbetarportalens under Stöd och service vid avsnittet
Ekonomi där finns även en ”frågor och svar” sida.

1.2 Projekt
När du loggat in i portalen kommer du direkt till Min inkorg, byt till fliken Projekt.
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2.Rutin för handläggning av projekt
Följande steg beskriver översiktligt rutinen för att skapa och administrera ett nytt
projekt. Genomgång av de olika registreringsbilderna görs längre fram i denna
handledning. För att det ska gå att bokföra eller budgetera på ett projekt måste det finnas
upplagt och ha status Öppet.

1. Börja med att ta reda på alla uppgifter som krävs för att kunna fylla i ett
fullständigt projektupplägg, t.ex. ledigt projektnummer, projektledare, belopp,
diarienummer osv.

2. Kontrollera även att kundnummer finns upplagt om det är ett bidrag som ska
rekvireras eller ett uppdrag som ska faktureras.
Det går inte att spara projekt om inte alla obligatoriska fält är ifyllda.

3. Registrera det nya projektet och fyll i alla relevanta fält. Projektet kommer att
ha status Stängd till dess Avdelningen för ekonomi och upphandling, AEU
ändrat status till Öppen.

4. Skanna in underlag i form av avtal/kontrakt eller dylikt för bidrags- och
uppdragsprojekt. Givet att alla dokument redan finns samlade i W3D3 (diariet)
kan hänvisning till diarienummer där göras. Dock behöver ofta avtal/kontrakt
finnas lättillgängligt och därför rekommenderas starkt att de läggs in även här.
Koppla det skannade dokumentet till det nya projektet. När det gäller projekt
inom den avgiftsbelagda verksamheten (VSH 112, 131 och 230) ska följande
bifogas i PM: Avtal signerat av prefekt, kalkyl/budget samt protokoll med
universitetsdirektörens godkännande

5. Fördela kontraktsbeloppet, om Bidrags- eller Uppdragsprojekt, över de år som
avtalade belopp förväntas bli inbetalda. Observera att det är förväntade
inbetalningar som ska fördelas. Vid en summering ska dessa stämma med
registrerat kontraktsbelopp. Detta är viktigt för att du ska kunna göra
projektuppföljning.

6. Registrera Händelser på projektet. För att underlätta administration av projekt
bör projektrelaterade händelser, som man vill bli påmind om, registreras.

7. AEU granskar registrerad projektinformation (inte fördelning av kontrakts-
belopp eller händelser) och ändrar status till Öppen. Först därefter är det möjligt
att bokföra och budgetera på projektet samt att rekvirera eller fakturera.

8. Vid eventuella ändringar på ett projekt som du inte har behörighet att åtgärda
själv kommuniceras dessa ändringar via fältet Kommunikation AEU i
projektinformationsbilden, samt ändra projstatus till ÖPPN (öppna).
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9. När bidrags- och uppdragsprojekt är färdiga, ska de avslutas. Kommunicera även
detta via fältet Kommunikation AEU i projektinformationsbilden och ändra
projstatus till ÖPPN (öppna).

Om det är många projekt som ska passivmärkas eller ändras på annat sätt kan det
vara enklare att göra detta med en fil för inläsning, ta då först kontakt med
ekonomisupport innan.
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3.Registrera projekt

3.1 Generell information för projektupplägg
För att kunna registrera ett nytt projekt går du in på bilden PM10 Projektinformation.

Börja med att söka fram dina projekt i ovanstående bild. Högerklicka därefter på vilket
projektnummer som helst på en projektrad och du får upp ett val. Välj skapa projekt.

Välj vilken typ av projekt som ska registreras
Anslag (VSH 110, 111, 210)
Bidrag (VSH 220, 110)
Stöd (VSH 100, 130, 200) – Behörighetsstyrd
Uppdrag (VSH 112, 131, 230)
Övriga (VSH 410, 510) – UFV och univ gem funktioner

Beroende på vald projekttyp är det olika uppgifter som ska fyllas i. Om ett
projektnummer har sparats med en viss projekttyp går det inte att byta projekttyp.
Däremot går det att göra vissa ändringar inom vald projekttyp. Vissa fält är öppna och
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ändringsbara för en ekonomiadministratör medan andra endast kan ändras av AEU.
Kontakta AEU genom att kommunicera dessa ändringar via fältet Kommunikation AEU
i projektinformationsbilden, samt ändra projstatus till ÖPPN (öppna).

· Gula fält ( ) är obligatoriska och måste fyllas i.
· OBS! Efter 60 minuter i registreringsformuläret stängs Raindance och all

information försvinner utan förvarning om man inte sparar innan. Undvik detta
genom att spara ofta för att få 60 ”nya” minuter.

· I stort sett alla fält är ändringsbara vid registrering av ett projekt. När de
obligatoriska fälten är ifyllda, sparade och projektregistreringsbilden stängts, så
är vissa fält låsta för fortsatt registrering. Komplettering kan då endast ske av
AEU. Ifall detta inträffar måste projektstatus ändras till ÖPPN och en
kommentar skrivas i fältet Kommunikation AEU om vad som har hänt så tar vi
kontakt.

· Tänk på att uppdrags och bidragsprojekt har två flikar.
· Observera att det inte går att återanvända projektnummer på befintliga projekt i

Raindance även om de är avslutade och passivsatta.
· Vid nyupplägg av projekt inom den avgiftsbelagda verksamheten (VSH 112,

131 och 230) ska följande bifogas i PM:
- Avtal underskrivet av prefekt/motsv
- Kalkyl/budget
- Protokoll med universitetsdirektörens godkännande att ingå avtalet när detta
krävs.

· Projektnumret är uppbyggt av följande delar, se tabell nedan.

Projekt XXXYYZZZZ

Projektgrupp

Org enhet Grupp Löpnummer

XXX YY ZZZZ

· Nedanstående projektgrupper ska inte användas av inst, utan dessa läggs upp
centralt från AEU.
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3.2 Projekttyp Anslag och Övriga
De fält som kan fyllas i vid registrering av ett nytt anslagsprojekt framgår av bilden
nedan, där de fält som är gulmarkerade är obligatoriska.

Projektnr anslag
Fyll i valt projektnummer. Det tar lång tid att använda förstoringsglaset för att söka
projekt och därför är det en fördel att söka fram sitt tänkta projektnummer direkt i
OBH:PROJ, se lathund.

Projnamn
Fyll i det namn du vill att projektet ska ha i Raindance.

Projledare
Välj vilken projektledare som ska kopplas till projektet. Som identifikation används
Upunet-id. Finns inte projektledaren att välja in, använd då koden 000SAKNAS
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och skriv sedan i fältet Kommunikation AEU Upunet-id samt namn på projektledare
som önskas upplagd.

Projstatus
Projektstatus är ett komplement till Raindance inbyggda status som är öppet eller stängt.
Detta för att möjliggöra att projekten inte ska behöva läggas upp centralt.
När ett nytt projekt registreras har det status PREL och denna status ligger kvar till
registreringen är klar. Då väljs status ÖPPN, som är en indikation på att AEU ska
granska projektet, vilket görs löpande. När projektet är granskat så ändrar AEU status
till status PÅGÅ. Status AVSL används när ett projekt har avslutats.

Projadmin
Sätts automatiskt efter inloggad användare, men kan ändras. Om en
projektadministratör slutar så ändra till ny person.

Projg
Projektgrupp måste överensstämma med projektnumret, fem första positionerna i fältet
Projektnr ovan. Via Sök-knappen går det att visa de tillgängliga projektgruppsnummer
som redan finns registrerade på respektive org-enhet. Om det är aktuellt att lägga upp en
ny grupp väljs koden 00000 Ny projektgrupp och längre ned i fältet Kommunikation
AEU skrivs önskad benämning på projektgruppen.

Forskningsämne
SCB samlar regelbundet in uppgifter om den forskning som bedrivs vid Sveriges alla
universitet och högskolor. För att underlätta uttag av statistik ska alla projekt markeras
med en forskningsämneskod, välj den som bäst passar in. Anges på verksamheterna
210, 220 och 230.

Indirekta kostnader
Fältet används för att slå av och på indirekta kostnader. J-Ja betyder att det kommer att
belastas med indirekta kostnader i enlighet med gällande procentsats för institutionen.
Om projektet inte ska belastas med indirekta kostnader så måste detta godkännas och
ändras av AEU. Ansökan om undantag sker med blankett EA35 och skickas in till
ekonomisupport.

Lokaltjkostn
Fältet möjliggör märkning av projekt som ska debiteras LTK. Underlag för procentuell
fördelning av LTK för de institutioner som så önskar. Denna funktion kommer dock
inte att kunna användas för fördelning av LTK ännu. Fördelning hanteras som tidigare
tills ny information kommer.

ORG
Välj aktuell organisatorisk enhet.

VSH
Välj aktuell verksamhet.

Startdatum EK
Detta datum är fast och satt till den första januari i aktuellt åt. Inga bokningar (dvs
varken bokföringsverifikat eller budgetverifikat) kan ske tidigare än detta datum.
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Slutdatum EK
Inga bokningar kan göras efter detta datum. Datum ska vara ÅÅ0331 där ÅÅ då
motsvarar året efter projektet skulle vara avslutat. Anledning till att datum inte kan vara
innevarande år är att eventuellt IB, anläggningstillgångar mm kan finnas kvar på
projektet och då kan behöva hanteras.

Valfri text1
Plats för egna kommentarer, max 120 tecken.

Valfri text2
Plats för egna kommentarer, max 120 tecken.

Kommunikation AEU
För kommunikation med AEU.

SAMPRO
Detta är en kod för att knyta ihop projekt och enkelt kunna följa upp dem. AEU är
ansvarig för denna kod.

SAMPRO2
Ibland kan ett projekt behöva följas upp på olika sätt och finnas med i flera grupper. Då
finns en kod till att välja på, SAMPRO2. AEU är ansvarig för denna kod.

SAMINST
Om institutionen själv vill knyta ihop vissa av sina projekt finns möjlighet till detta.
Börja med välja aktuell kod eller be AEU om att skapa en ny kod. (Objektid är 9 tecken
långt och de första siffrorna ska vara de samma som din ORG. De sista 6 tecknen kan
innehålla både siffror och bokstäver och till detta behövs även en beskrivande
benämning.)

Status
Status uppdateras av AEU och visar om projektet är öppen eller stängd. Bokningar och
fakturor/rekvisitioner kan endast göras på projekt som är öppna.

Skapat dat
Visar vilket datum som projektet skapades. Är fältet blankt lästes det in inför
driftsättning av RD2018. (Inlästa projekt bör kompletteras så att de blir kompletta.)

Skapat av
Visar Upunet-id på den som skapat projektet. Är fältet blankt lästes det in inför
driftsättning av RD2018.
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3.3 Projekttyp Bidrag och Uppdrag
Projekttyperna Bidrag och Uppdrag har de flesta fälten gemensamma och förklaras
därför tillsammans.
De fält som kan fyllas i vid registrering av ett nytt bidrags-/uppdragsprojekt framgår av
bilden nedan och där de fält som är gulmarkerade är obligatoriska.
Observera att på bidrags- och uppdragsprojekt bör kontraktet bifogas så att det finns
lättillgängligt. Detta sker i bilden PM10 Projektinformation.

Sök fram projektet och klicka på dokumentikonen . Dock ska kontrakt och annan
information även registreras i Uppsala universitet diariesystem W3D3.
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Projektnr Bidrag/uppdrag
Fyll i valt projektnummer. Det tar ganska lång tid att söka projekt så det är en fördel
att söka fram det tänkta projektnummer direkt i OBH:PROJ.

Projnamn
Fyll i det namn projektet ska ha i Raindance.

Projledare
Välj den projektledare som ska kopplas till projektet. Antingen den person som står på
kontraktet eller, i de fall det inte är samma person, den person som faktiskt driver
projektet. Som identifikation används UpUnet-id. Finns inte projektledaren att välja in,
använd då koden 000SAKNAS, och skriv sedan i Kommunikation AEU fältet Upunet-
id samt namn på projektledare som önskas upplagd.

Projstatus
Projektstatus är ett komplement till Raindance inbyggda status som är Öppet eller
Stängt. Det möjliggör att projekten kan läggas upp ute på institutionerna. När ett nytt
projekt har det status PREL, och det behåller denna status tills registreringen är klar. Då
väljer du status ÖPPN, en signal att AEU ska granska projektet. När projektet är
granskat så ändrar AEU status till status PÅGÅ. Statusen AVSL används när ett projekt
har avslutats.

Projadmin
Sätts automatiskt efter inloggad användare, men kan ändras.

Projg
Projektgrupp måste överensstämma med projektnumret, fem första positionerna i fältet
Projektnr ovan. Via Sök-knappen kan de tillgängliga projektgruppsnummer som redan
finns registrerade på din org-enhet. Om du vill lägga upp ett nytt nummer anger du
koden 00000 Ny projektgrupp och skriver längre ned i fältet kommunikation AEU
önskad benämning på projektgruppen.

Projtitel
Fältet är tänkt för den titel som finns på ansökan till finansiär. Det kan även vara den
benämning som används internt för forskningsprojektet. Dock kommer fältet inte med
på ekonomiska rapporter i RD2018 där den formella projektbenämningen framgår.

Kontraktsnr
Skriv in givarens/kundens/förmedlarens beteckning för att identifiera kontraktet,
exempelvis handlingens diarienummer, kontraktsnummer, projektnummer som
finansiären angivit på underlaget. Det är viktigt att det fylls i då universitetet ibland
måste söka efter projekt på finansiärers förfrågan. Det är även viktigt i de fall
universitetet får inbetalningar där projektnummer inte anges utan istället finansiärens
kontraktsnummer.

Diarienr
Ange diarienummer i W3D3. Kontraktet bör även sparas i Projektmodulen för att vara
lättillgängligt. Har kontraktet ännu inte fått ett W3D3 nummer, skriv 00 (för senare
komplettering).
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Startdatum
Skriv in datum för projektstart enligt kontraktet. Anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.

Slutdatum
Skriv in datum för projektslut enligt kontraktet. Saknas datum i kontraktet görs rimlig
bedömning av projektets livslängd. Anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.

Dispdatum
Om dispositionstid finns angiven i kontrakt/avtal eller annat underlag, måste det anges
här. Anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Anges som till och med det datum som medlen
får disponeras. Finns ingen dispositionstid angiven i avtalet ange slutdatum.

Kontraktsbelopp
Kontraktsbeloppet, enligt avtal med den externa finansiären, fylls i med heltal.

Valuta
Förvalt är SEK men ändras till aktuell valuta genom att trycka på förstoringsglaset.

Transf i SEK (endast bidrag)
Om hela eller någon del av beloppet avser transferering ska beloppet anges här. Detta
för att få rättvisande information vid rapportuttag.

Forskningsämne
SCB samlar regelbundet in uppgifter om den forskning som bedrivs vid Sveriges alla
universitet och högskolor. För att underlätta uttag av statistik ska alla projekt markeras
med en forskningsämneskod, välj den som bäst passar in. Anges på verksamheterna
210, 220 och 230.

Betalningsplan
Projektmodulen skapar inga rekvisitioner/fakturor med automatik. Vill man ange hur
ofta en rekvisition ska skapas kan man ange detta här. Detta är ett rent informationsfält
och används inte heller i några rapporter.

Period/Resultat (endast bidrag)
Fältet används för att slå av och på periodiseringsrutinen. P-period innebär att projektet
tas med i periodiseringsrutinen. R-Resultat betyder att projektet inte tas med i rutinen
och att projektet kommer att resultatföras.

Indirekta kostnader
Fältet används för att slå av och på indirekta kostnader. J-Ja betyder att det kommer att
belastas med indirekta kostnader i enlighet med gällande procentsats för institutionen.
Om projektet inte ska belastas med indirekta kostnader så måste detta godkännas och
ändras av AEU. Ansökan om undantag sker med blankett EA35 och skickas in till
ekonomisupport.

Lokaltjkostn
Fältet möjliggör märkning av projekt som ska debiteras LTK. Underlag för procentuell
fördelning av LTK för de institutioner som så önskar. Denna funktion kommer dock
inte att kunna användas för fördelning av LTK ännu. Fördelning hanteras som tidigare
tills ny information kommer.
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Medfinansiering (endast bidrag)
Fältet används för att slå av och på medfinansiering. (Anges i de undantagsfall då
finansiären inte ersätter alla indirekta kostnader)

Medfinansbelopp (endast bidrag)
Om finansiären inte ersätter indirekta kostnader procentuellt kan aktuellt beloppet anges
som kontrollsumma här. Ingen beräkning sker däremot utan en beräknad påläggsprocent
måste anges i fältet nedan.

Påläggsprocent (endast bidrag)
Här anges hur stort procentpåslag finansiären ersätter. Om endast belopp angivits på
kontraktet så måste påslagsprocenten beräknas.

Fördelningsbas (endast bidrag)
Ange från vilken fördelningsbas finansiären godkänner indirekta kostnader. Detta måste
alltid anges vid medfinansiering.

Startdatum EK
Detta datum är fast och satt till den första januari i aktuellt åt. Inga bokningar (dvs
varken bokföringsverifikat eller budgetverifikat) kan ske tidigare än detta datum.

Slutdatum EK
Inga bokningar kan göras efter detta datum. Datum ska vara ÅÅ0331 där ÅÅ då
motsvarar året efter projektet skulle vara avslutat. Anledning till att datum inte kan vara
innevarande år är att eventuellt IB, anläggningstillgångar mm kan finnas kvar på
projektet och då kan behöva hanteras.

Uppsamlingsprojekt
Många projektgrupper har ett uppsamlingsprojekt där överskott resp underskott från
avslutade projekt samlas ihop. Här kan aktuellt projekt markeras med ett JA på frågan
om det är ett uppsamlingsprojekt.

Ansv Proj
Fältet fylls endast i om flera projekt är inblandande, annars lämnas det blankt. Ja sätts
om institutionen är att betrakta som huvudansvarig för projektet, annars Nej om
projektet är medsökande.
Ansvarigt projekt är den som ansvarar för att redovisa projektet mot en
finansiär/bidragsgivare. Vid större projekt är det koordinatorn som ska betecknas som
ansvarig.

Om det är flera institutioner inom UU som erhåller ett bidrag tillsammans är det
projektledaren/forskaren vid den enhet som rekvirerar medlen som betecknas som
huvudsökande.
Om detta fält används, så ska även en SAMPRO kod anges.

Medsök
Är detta projekt huvudprojekt, ange projektnummer på de medsökande projekten i detta
fält. Om ej huvudsökande, skriv inget här.
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Valfri text1
Plats för egna kommentarer, max 120 tecken.

Valfri text2
Plats för egna kommentarer, max 120 tecken.

Kommunikation AEU
För kommunikation med AEU.

SAMFIN (endast bidrag)
Används för att koppla ihop projekt som kräver samfinansiering. Välj in aktuell kod
eller be AEU att skapa önskad kod. Önskat objektid ska bestå av de tre första siffrorna i
din ORG ska och en beskrivande benämning.

SAMPRO
Sampro är en kod för att knyta ihop projekt och enkelt kunna följa upp dem. AEU är
ansvarig för denna kod.

SAMPRO2
Ibland kan ett projekt behöva följas upp på olika sätt, i så fall ska denna kod användas i
tillägg till SAMPRO koden. AEU är ansvarig för denna kod.

SAMINST
Om institutionen själv vill knyta ihop vissa av sina projekt finns möjlighet till detta.
Börja med välja aktuell kod eller be AEU om att skapa en ny kod. (Objektid är 9 tecken
långt och de första siffrorna ska vara de samma som din ORG. De sista 6 tecknen kan
innehålla både siffror och bokstäver och till detta behövs även en beskrivande
benämning.)

Status
Status uppdateras av AEU och visar om projektet är Öppen eller Stängt. Budgetering,
bokningar och fakturor/rekvisitioner kan bara göras på projekt som är öppna.

Skapat dat
Visar vilket datum som projektet skapades. Är fältet blankt lästes det in inför
driftsättning av RD2018.

Skapat av
Visar Upunet-id på den som skapat projektet. Är fältet blankt lästes det in inför
driftsättning av RD2018.

Tryck på spara-knappen när alla obligatoriska fält är ifyllda. Då dyker en ny flik upp
högst upp, ”Faktureringsflik”. Fliken heter faktureringsinfo även om det på projekttypen
bidrag ska rekvireras medel och inte faktureras.
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Alla bidrags- och uppdragsprojekt måste fylla i faktureringsfliken. Dock dyker fliken
upp vid alla projektupplägg även där den inte ska fyllas i (Anslags-, Stöd-,
Övrigaprojekt). Då får man följande felmeddelande.

Bidragsgivare som regelbundet betalar sina bidrag enligt fastställd plan de s.k 12-
delskunderna (Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Cancerfonden) utan anmodan, ska
det inte skapas några rekvisitioner på då dessa bokas med en fil av AEU centralt.

Fakturatyp
Fakturatypen ges av systemet, och ska vara PMRE (ProjektModulenREkvisition) för
rekvisitioner och PMFA (ProjektModulenFAktura).
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Prisgrupp
Används inte av systemet idag, finns till för tidsmodulen. Ska inte ändras.

Kundid
Välj faktura eller rekvisitionskund (rekvisitionskunder börjar alltid med ett inledande R,
ex R220). Saknas en viss kund, måste den läggas upp via ekonomisupport@uadm.uu.se.
På grund av att kundregistret är stort tar sökning via förstoringsglaset lång tid. Enklast
är därför att i förväg notera kundnummer antingen genom att söka i systemet;
Kundreskontra, Kunder, Visning. Kundid behövs endast om rekvirering/fakturering ska
ske från PM.

Valuta
Förvalt är SEK men ändras till aktuell valuta genom att trycka på
förstoringsglaset ( ).

KONTO
Skriv in aktuellt konto, eller sök med förstoringsglaset ( ).

ORG
Skriv in aktuell organisatorisk enhet, eller sök fram med förstoringsglaset ( ).

VSH
Skriv in aktuell verksamhet. Verksamhet 220 ges automatiskt av systemet på
bidragsprojekt.

AKTIVITET
Om aktivitet ska användas, skriv in aktuell aktivitet, eller sök fram med
förstoringsglaset ( ) (för tillfället fungerar inte detta).

MOTP
Skriv in aktuell motpart, eller sök fram med förstoringsglaset ( ).

FINANS
Skriv in aktuell finansiär, eller sök fram med förstoringsglaset ( ).

Utskrift rekvisition
Skriv in J för ja, eller N för nej. Vill du skriva ut fakturan/rekvisitionen skriver du J.
Observera att rekvisitionen ändå går över till reskontran även om du skriver Nej (N),
dock kommer fakturan/rekvisitionen inte per automatik hamna i din inkorg efter attest.

Cmall
Skriv in aktuell cirkulationsmall (Cmall), eller sök fram med förstoringsglaset ( ). För
mera information om cirkulationsmallar se lathunden om Hantera kundfaktura.

Vår referens
Vår referens

Er referens
Er referens

mailto:ekonomisupport@uadm.uu.se
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Radtext1-5
Eventuell fast text på alla fakturor/rekvisitioner som ställs ut från projekt. Detta kan
ändras efteråt men kommer annars alltid att komma med på nya rekvisitioner. Samma
gäller för rader 1-5.
Tryck Spara, byt tillbaka till fliken projektfält och ändra Projstatus till ÖPPN och
tryck sedan Spara igen. Projektupplägget är nu klart för granskning av AEU.
Innan projektet är godkänt kan ingen fakturering/rekvirering ske från PM, dock kan
händelser och fördela ut kontraktsbeloppet på år göras.

3.3.1 Återkoppling på upplagt projekt
Återkoppling på att ett projekt är upplagt kommer morgonen efter att projektet har
öppnats. Detta är ett automatgenererat mail från systemet. Behövs snabbare
återkoppling be om detta vid skapandet av projektet. Dessvärre sker ingen automatisk
återkoppling om projektet blir liggandes över ett dygn hos AEU.

3.3.2 Skapa rekvisitioner/fakturor
I projektmodulen skapas inga rekvisitioner/fakturor automatiskt utan alla rekvisitioner
måste skapas manuellt. För att rekvisitioner/fakturor ska kunna skapas måste AEU ha
godkänt projektet.

· Alla kundfakturor från projektmodulen får 25% moms. Ska det inte vara 25%
moms korrigeras detta i kundreskontran alternativt att fakturan ställs ut direkt i
kundreskontran från början. Fakturering av §4 intäkter sker alltid direkt i
kundreskontran.

· Kreditrekvisitioner/fakturor skapas aldrig i PM utan direkt i kundreskontran.

· OBS! De s.k 12-delskunderna (VR, FORTE, FORMAS, Cancerfonden) ska inga
rekvisitioner skapas, dessa bokförs månadsvis av AEU genom en
bokföringsorder.

· Det går bra att ekvirera/fakturera i utländsk valuta

För att kunna skapa rekvisitioner/fakturor, gå in i samma rapport som när du ska skapa
ett projekt, PM10 Projektinformation.
Högerklicka på det projekt som du vill rekvirera/fakturera ifrån och välj
Fakturaunderlag.
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Du hamnar då på denna bild:

Datumintervallet är alltid innevarande månad -2 månader men kan ändras manuellt till
önskad period (behöver inte ändras om man endast skapar en faktura åt gången). En
rekvireringsrad skapas genom att klicka på Hämta underlag och sedan välja Ny rad, se
nedan. Dessa skapade rader sparas och kan hämtas senare. Om det redan finns skapade
rader inom valt tidsintervall så kommer de visas när man klickar på knappen Hämta
underlag.

Faktureringsinfo
Knappen Faktureringsinfo visar den informationen som beskrivs på sidan 16,
Faktureringsfliken. Där går samtliga fält att ändra förutom ORG och VSH.

Avbryt
Knappen Avbryt stänger fönstret.

Hämta underlag
Knappen Hämta underlag leder till en ny bild, Fakturaunderlag (se bilden nedan) där
de faktiska beloppen som ska rekvireras skapas.
I bilden Fakturaunderlag finns nu knapparna Ny rad, Faktureringsinfo, Avbryt och
Skapa faktura.
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Ny rad

Summeringsgrupp Inget val kan göras, låt stå ”Enligt avtal”.
Datum Detta är inte rekvisitions- eller fakturadatum. Förvalt datum

är den sista dagen i perioden (månaden innan aktuell månad).
Om rekvisition eller faktura ska skapas nu behöver inget
göras åt det datum som står.
Om framtida rekvisitionsunderlag ska skapas ska datum
ändras. Skriv det datum som rekvisitionen ska skapas på. För
att denna nyskapade rad sedan ska rekvireras så måste detta
datum ingå i det datumintervall som väljs för rekvirering.

Status Ska i de allra flesta fall vara ”Att fakturera”, kan användas
om du skapar flera rader inför kommande
faktureringar/rekvireringar och av någon anledning inte vill
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fakturera/rekvirera denna rad, just vid ett specifikt tillfälle,
då kan den ändras till Avvakta.

Text Det som skrivs i Textfältet kommer att stå på beloppsraden.,
obligatoriskt

Antal Antalet som ska faktureras/rekvireras.
Pris Vilket belopp (á pris)

Tryck därefter först spara och sedan stäng. Då återkommer du till denna ruta:

Dubbelklickar du på raden ”Enligt avtal” i bilden ovan så hamnar du på en detaljbild
varifrån du kan radera raden genom att trycka på soptunnan alternativt att trycka
någonstans på raden och korrigera den.
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Faktureringsinfo
Knappen Faktureringsinfo visar den informationen som beskrivs på sidan 16,
Faktureringsfliken.

Avbryt
Knappen Avbryt stänger fönstret.

Skapa faktura
Knappen Skapa faktura (trots texten blir det en rekvisition om det är ett bidragsprojekt
du rekvirerar ifrån).

Tryck ja för att skapa faktura/rekvisition så visas en bekräftelse (bortse från datumen).

Om fakturan/rekvisitionen inte kommer till din inkorg är något fel på
rekvisitionen/fakturan och den har fått status NY. Detta betyder att AEU måste
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korrigera fakturan innan den hamnar i din inkorg. Detta är ett manuellt jobb och kan
därför dröja någon timme innan du får rekvisitionen/fakturan till din inkorg.
Du kan i reskontran ändra på radtext eller lägga till flera rader, men om du raderar en
rad så leder det till att konteringsraden försvinner.

3.4 Ändra i existerande projekt
För att ändra i ett existerande projekt går du till bilden PM10 Projektinformation, söker
fram det aktuella projektet och högerklickar på projektnumret och väljer
Projektinformation.

Då dyker samma formulär upp som vid registreringen av projektet, dock med den
skillnaden att visa fält är låsta. För fält som inte är låsta är det bara att korrigera, för fält
som är låsta kommuniceras vad som ska ändras i fältet Kommunikation AEU och fältet
projstatus ändras till ÖPPN.
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4.Registrera uppgifter på projekt

4.1 Registrera kontraktsbelopp
För att komma till registreringsbilden för ”registrera kontraktsbelopp” så går du först till
bilden PM10 Projektinformation, söker fram ditt aktuella projekt och tryck sedan på den
blå pilen. Observera att om detta steg inte görs kommer vissa rapporter inte fungera som
det är tänkt (PM40 och PM50).

När du kommer in på Registrera kontraktsbelopp följer projektnumret med beroende på
vilken rad du tryckte på i bilden ovan (men projektnumret kan ändras). För att kunna
ändra trycker du på knappen Ändra.

Fältet kontraktsbelopp hämtas från projektuppläggsbilden och kan inte ändras här.
Behöver ändring göras, ska det göras i projektuppläggsbilden. Skriv in årsbeloppen
enligt kontrakt. Finns det inte någon plan för årsbelopp i kontraktet, fördela då enligt
den planering som gjorts för projektet.
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Kom ihåg att Spara.
Fältet Tot kontraktsbelopp fylls bara i om det är flera projekt inom UU som delar på
pengarna. Då fylls detta fält i av ansvarigt projekt. I övriga fall lämnas detta blankt (0
kr).
Kontrollera att årsbeloppen stämmer överens med de fördelade årsbeloppen.
Denna information kommer sedan att användas i rapporterna PM40–Status
rekv/fakt/bokf projekt och PM50 Inkomst projekt per år.

4.2 Skapa projektbudget
Gå till bilden Skapa projektbudget genom att klicka vidare från Registrera
kontraktsbelopp (se bilden nedan). Detta är en separat projektbudget och hänger inte
ihop med den budget som läggs i budgetmodulen.

4.3 Skapa händelser - påminnelser
För att skapa händelser (påminnelse om något som rör projektet) väljs fliken Projekt
adm och rapporten PM30 Skapa/Hantera händelser. Händelser är inget krav utan
används för att underlätta arbetet.
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I bilden Skapa/hantera påminnelser trycker du infoga rad för att kunna skapa den
händelse som ska sparas. Siffran till höger om Infoga rad knappen, säger hur många
rader som kommer att skapas. Om många händelser ska skrivas in på en gång skriver du
in ett större antal.
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Kom ihåg att spara innan du lämnar sidan!

Fyller du i Påminnelsedatumfältet så kommer en påminnelse varje morgon till din
inkorg i PDF-format till dess att aktiviteten sätts som färdig.

Vill man inte få e-post så kan utsökning ske i perioder framöver vad som behöver
åtgärdas.
Har du bockat för en aktivitet som klar och ångrar dig, så kan du inte själv ändra tillbaka
detta, utan måste kontakta ekonomisupport.
Observera att om en ekonomiadministratör slutar så måste detta ändras på
projektupplägget för att dessa påminnelser ska komma fram. Är detta ett stort antal så ta
kontakt med AEU (via ekonomisupport) för ev. massändring av detta.
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5.Övrigt

5.1 Skapa genväg till projektbild
För att underlätta arbetet går det att skapa en genväg till någon projektbild som används
ofta. Förslagsvis är det PM10 Projektinformation, se bilden nedan hur man gör. Välj
bara vilken bild du vill ha, du behöver inte spara. Utloggning krävs för att bilden ska
synas

Då hamnar den valda bilden högst upp i menyn till vänster.
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5.2 Projektinformation (PM20 Projinfo alla fält)
Under fliken Projekt admin finns bilden PM20 Projektinformation alla fält, här kan
man exportera ut all information från sina projekt (exkl. kundid) för vidare hantering i
Excel. Här kan man även se när senaste ändringen är gjord på ett projekt och av vem.
Denna bild kan kännas mastig och är endast om man vill jobba vidare med sin
projektdata i Excel. OBS! Om projektet innehåller en CMALL som inte längre är aktiv
kommer projektet inte synas i denna rapport.

5.3 PM00 Projekt aktivering
Under fliken Projekt admin finns bilden PM00 Projekt aktivering detta är en bild för att
på ett enkelt sätt se vad som ligger i kö hos AEU för projektaktivering.

5.4 Spara personliga inställningar i projektbild
I nästan alla bilder i RD2018 går det att spara inställningar i systemet för att slippa göra
om dem varje gång man går in på en bild.
Skriv in den information du vill använda, tryck på ”tratten” för att spara, tryck på
”snurrpil” bakåt för att ladda om rapporten, se bild nedan.

5.5 Avslut av projekt
För information om hur man går tillväga för att avsluta ett projekt se MP.
https://mp.uu.se/web/info/stod/ekonomi/redovisningsfragor/avslut-av-projekt
Därefter ändra status till ÖPPN i projektstatus och skriv sedan i fältet kommunikation
AEU att projektet ska avslutas/passivsättas. Efter kontroll av AEU ändras status på
projektet till AVSL och projektet stängs.

https://mp.uu.se/web/info/stod/ekonomi/redovisningsfragor/avslut-av-projekt

