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Elektronisk handel 

 
Inköpsportalen WINST stödjer en avancerad avtalsexponering. Bättre sökfunktioner gör det 
möjligt för avtalsanvändarna att söka vara/tjänst, jämföra vara/tjänst, se bilder med 
beskrivande text, synliggöra vara/tjänst med olika symboler såsom exempelvis ekologiska 
varor. Det gör det enklare att urskilja vilka produkter som varje avtal innehåller vilket 
underlättar för beställarna vid avrop. Bättre exponering av ramavtal kommer att främja 
ramavtalstroheten inom staden. 
 
För avancerad avtals- och produktexponering och för att kunna ta emot elektroniska 
beställningar ska 
ramavtalsleverantörer bli anslutna till WINST. Anslutning kan ske på två sätt; integration via 
Upphandlingsbolagets systemleverantör Visma Proceedo eller med en excelfil. 
I upphandlingen kommer Upphandlingsbolaget att ställa krav på en eller båda 
anslutningssätten till 
Winst. 
 
För mer information, www.uhb.goteborg.se 
 
Elektronisk integration via Visma Proceedo 
Ramavtalsleverantör kan elektroniskt integreras och anslutas till Upphandlingsbolagets 
WebbaseratINköpsSTöd, WINST, enligt de standardiserade format som 
Upphandlingsbolagets systemleverantör Visma Proceedo stödjer. Eventuella kostnader med 
anledning av uppfyllandet av överenskommen elektronisk inköpsprocess bärs av respektive 
part. Det åligger leverantören att före anbudets avlämnade förvissa sig om tekniska 
förutsättningar och kostnader. 
 
Inköpsorder - Order kan sändas via e-post/fax, eller integrerat till ert orderhanteringssystem 
baserat 
på EDIFACT D96 ORDERS (ESAP 6.3), cXML, xCBL eller SFTI Sveorder format. 
 
Katalog - En elektronisk katalog innehållande avtalat sortiment kan baseras på Proceedo 
formaten 
PRO_FF_V6, PRO XML V6 eller på standarden EDIFACT D96 PRICAT (ESAP 6.3). 
 
Punch-Out - Integration mellan web-shop och Proceedos inköpsmodul baseras på OCI 3.0, 
OCI 4.0 eller Visma Proceedo cXML format. 
 
Orderbekräftelse - Visma Proceedo stödjer integrerad orderbekräftelse baserad på EDIFACT 
D96 ORDERS (ESAP 6.3) eller xCBL 3.5 format. Orderbekräftelser kan även manuellt 
skapas i Supplier Center™. 
 
Leveransavisering - Visma Proceedo stödjer integrerad leveransavisering baserad på 
EDIFACT D96 
DESADV (esap 6.3) format. 



           Elektronisk handel                       

  

                                                                                             Daterad 2012-03                                                                                                    
    
 

     
 

 
Kommunikation - Order-, orderbekräftelse-, leveransavisering-, och katalogintegrationer 
baseras på FTP, SFTP eller HTTPS kommunikation. 
 
Mer teknisk information, kontakta Visma Proceedo AB, Servicedesk, +46 8-522 930 30, 
servicedesk.proceedo@visma.com 
 
Anslutning genom att bli en ”egen hanterad” leverantör 
 
Att vara en s k egen hanterad leverantör till Upphandlingsbolaget innebär att 
ramavtalsleverantören ges möjlighet att lägga upp produktkataloger och/eller 
beställningsformulär i WINST utan att vara elektroniskt integrerad. 
 
Detta möjliggör för avtalsanvändarna att kunna söka och beställa produkter precis på samma 
sätt som om ramavtalsleverantören varit elektroniskt integrerad. Beställning skickas till 
ramavtalsleverantör per e-post. 
Katalog med produkter skapas genom ifyllande av en fördefinierad excelfil som erhålls av 
Upphandlingsbolaget. 
Beställningsformulär skapas tillsammans med Upphandlingsbolaget genom ett s k fritext 
formulär som anpassas för ramavtalsleverantörens specifika tjänster. 
Ramavtalsleverantören åtar sig att kontinuerligt uppdatera informationen som angivits i 
excelfilen och/eller beställningsformuläret. 
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