Aktuellt inom

INKÖP & UPPHANDLING
FYI! Newsletter is available in English, see attached file.

Nytt avtal gällande utbildning i engelska för medarbetare

KI har tecknat ett nytt ramavtal med företaget Acolad kontaktperson på KI för beställningar är
Kristina Jesinkey .
Ytterligare information på medarbetarportalen kommer.

Avtalsinformation (illumina)

Ny prisöverenskommelse med illumina , 8 – 10% rabatt på utvalda produkter

Ny Chef för Inköp och upphandlingsenheten

Imorgon torsdagen den 10 mars så hälsar vi välkommen till vår nya inköps- och upphandlingschef
Josef Dadoun ni kommer nå honom på Tel: 08-52486229 och mailadress är josef.dadoun@ki.se

E-handel Staples
Vi kommer att stänga Staples Punchout i e-handeln då det inte går att hämta hem varukorgen.
Support Systems har felsökt, men hittar ingen lösning från vårat håll.
Så beställning får ske utanför e-handeln till detta är löst.

Beställningar korrekt väg ger vinster i alla led
Var noga med att göra beställningar till leverantörer främst via e-handeln som finns i UBW Web.
När man beställer via e-handeln så skapas ett inköpsnummer som leverantören sen anger i den
faktura vi får från dem.
När fakturan kommer så matchas den automatiskt med den lagda inköpsordern och i bästa fall går
fakturan igenom fakturaflödet på mycket kort tid och är redo att betalas.
Punchouter som finns idag är Fisher Scientific GTF, Procurator, Adlibris, MERCK, VWR, Qiagen och
Life Technologies. Beställningar till dessa går via extern hemsida (=punchout)
Titta först i e-handeln om aktuell leverantör finns där eller om någon annan leverantör har det som
ska beställas.
Beställer man via andra vägar som webbeställningar, via e-mail eller telefon så är det stor risk att
fakturorna inte kommer fram till rätt beställare direkt.
Det är ZZ-koden som styr fakturan när den kommer in ekonomisystemet och den måste då finnas i
rätt referensfält.
Fisher Scientific GTF ingår i ThermoFisher Scientific.
Där är det stora problem idag 80% av beställningarna beställs utanför e-handeln.
Om man då beställer via web eller mail så kommer en del ZZ-koder i fel fält och fakturan måste
hanteras manuellt.
Fisher kan inte styra om dessa koder pga de ändringar drabbar alla deras kunder.
År 2021 gjordes 5705 beställningar till Fisher från KI av över 185 olika beställare och enbart ca 800

beställningar gjordes via deras punchout i e-handeln.
När fakturan inte har ett inköpordernummer så måste den ut på det "långa" attestflödet där många
är inblandade och om det inte är rätt referens på rätt ställe är risken stor att fakturan inte betalas i
tid.
Fakturan kommer ta längre tid genom attestflödet och det skapar ett stort merarbete för
ekonomiservice och support systems som måste hantera dessa manuellt.

NYTT UPPHANDLINGSBEHOV?
Glöm då inte att fylla i begäran om upphandlingsstöd beskriv kortfattat behov, önskad avtalsstart,
ungefärlig kostnad, kontaktperson och skicka in till inkopupphandling@ki.se.

