Välkommen till Agresso E-handel
På denna sida hittar du lite blandad information om beställningar och avtal.

Nytt!
I sökmotorn finns nu uppdaterad prislista från Lyreco med mindre justeringar samt med 2021 års almanackor. Ny avtalslista och bildprislista med avtalade
almanackor finns även i avtalsdatabasen på Navet.

E-guider
Länken nedan leder till utbildningssekvenser för olika moment inom inköp och fakturahantering.

http://navet.mariestad.se/service-och-stod/fakturor_ekonomi/Sidor/Utbildning.aspx
Via denna Länk hittar du användarmanual och information om att beställa elektronisk.

Frågor och support kring Upphandling och E-handel
Kontakta din inköpssamordnare eller:
camilla.sundler@mariestad.se
irina.kitaeva@mariestad.se
malin.kvarnrud@mariestad.se

Upphandling
Upphandling
E-handel

755013
755155
755864

Allmän avtalsinformation
Nedan ner hittar du en sammanställning över de vanligaste förbrukningsavtalen. Utförligare information om avtal och avtalsleverantörer finns i vår avtalsdatabas som du
hittar på Navet och också når via denna länk.

Avtalsområde

Leverantör

Engångsmaterial/förbrukning Staples
papper och plast

Minsta
ordervärde

100 kr

Beloppsgräns för
fraktfritt
200 kr

150 kr

100

Sjukvårdsmaterial

Onemed

250

Kontors- och skrivarmaterial

Lyreco

250

Staples

ABA-skol

100 kr

200 kr

Bra att veta

Leverans via kommunens logistikhub.
En del artiklar, som t ex plåster, finns även avtalat
hos Staples för de verskamheter som har ett
begränsat behov av att beställa sjukvårdsmaterial.

50% av
Leverans via kommunens logistikhub.
ordervärdet
150 kr

Lek och skapandematerial till
skola-/förskola
Lekolar

100 kr

79 kr Avgränsad leverantör

Sagitta Pedagog

Avgränsad leverantör

Kär o Lek

Avgränsad leverantör

Toner, ergonomiska dator/skrivbordstillbehör, enklare
datortillbehör (utan
installation)

Staples

Datorer och tillbehör,
kopiatorer

Centrala
ramavtal

Mobiltelefoner

Tele2, genom
VänerEnergi

Städkem och städmaterial

Staples

100 kr

200 kr

För att säkra avtalad service på våra kopiatorer ska
vi undvika att beställa annat än originaltoner.
Åtgärdande av fel på maskinen, som
150 kr kopiatorleverantören bedömer vara orsakade av
"icke godkända" produkter, kommer hanteras som att
de inte ingår i avtalet utan debiteras som en
extrakostnad.
Beställning via It- enhetens "Service market" eller
deras supporttelefon.
Rekommenderat/begränsat antal modeller utifrån
ledningsgruppens riktlinjer. Se avtaldatabasen för
länk till gällande sortiment. Beställningen görs via
Vänerenergis supportfunktion, samma
beställningsväg som gäller för abonnemang.

100 kr

200 kr

Typ av produkter
Toa- och hushållspapper, pappershanddukar, blöjor, handskar
till städ, servetter, plast- och aluminiumfolie, engångsservis, ljus
mm
Förband, handskar till vård, kanyler, plåster mm
Kop.papper, pennor, block, pärmar, register, almanackor, skrivoch räknehäften, provskrivpapper, blyertspennor, limstift, mm

Huvudleverantör, Rangordnad nr 1 för avtalsområdet.
Fiberpennor, kritor, ritpapper färgblock, tonpapper, pärlor mm
Leverans via kommunens logistikhub.
Kompletterande leverantör, Rangordnad nr 2 för
avtalsområdet. Är även leverantör inom Kommentus
möbelavtal där andra leveransavg. gäller. Leverans
via kommunens logistikhub.
Kompletterande leverantör, Rangordnad nr 3 för
avtalsområdet. Är även leverantör inom Kommentus
möbelavtal där andra leveransavg. gäller. Leverans
via kommunens logistikhub.

100 kr

Tressport

Småorderavgift

150 kr Leverans via kommunens logistikhub.

Fiberpennor, kritor, ritpapper färgblock, tonpapper, pärlor mm för
komplement till huvudleverantörens sortiment

Fiberpennor, kritor, ritpapper färgblock, tonpapper, pärlor mm för
komplement till huvudleverantörens sortiment
Produkter för motorik/inlärning,sport/idrott, träning/rehab för
komplement till de rangordnade leverantörerna sortiment
Pedagogiskt materiel till skolans NO-ämnen för komplement till
de rangordnade leverantörerna sortiment.
Ekologiska och rättvisemärkta produkter inom avtalsområdet för
komplement till de rangordnade leverantörerna sortiment.
Enklare datortillbehör som t.ex. adaptrar, skärmskyddsfilm för
surfplattor mm – Skrivartillbehör som t.ex. originaltonerkassetter
och bläckpatroner. – Ergonomiska tillbehör t.ex. musmattor,
ergonomiska tangentbord, och ståstöd.
Datorer och andra datortillbehör, som t ex skärmar, surfplattor
mm, beställs via IT-enheten.
Datorer, skärmar, surfplattor, datortillbehör, kopiatorer mm

Mobiltelefoner och tillbehör.

Golvvårdsprodukter, moppar, allrengöring, tvål mm

Avtalsområde

Leverantör

Elmaterial och ljuskällor

Ahlsell

Porslin och köksredskap

Martin &
Servera

Maskindiskmedel

Ecolab

Portionsformar

Techpach

Minsta
ordervärde

Beloppsgräns för
fraktfritt

300

Småorderavgift

100

Bra att veta

Typ av produkter

Finns i Agresso via punch-out

Batterier, lampor, elinstallationsmaterial

Endast samordnade beställningar via kostenheten.

Matporslin, bestick, glas, uppläggning, småel, köksredskap mm

Livsmedelsbeställare beställer Ecolabs
avtalsprodukter via Servera (i Agresso). Övriga
beställer direkt från Ecolab, vilket också kan göras i
Agresso. Artiklarna har samma benämning men olika Maskindiskmedel, främst till självdoserande maskiner.
art. nr beroende på om det är Servera eller Ecolab
som levererar. Var observant på vilken leverantör
som står angiven för produkten.
Portions- och tillbehörsformar för maskinell förslutning
Levererar enligt fastställt schema. Beställaren måste
finnas upplagd som kund och finnas med i
leveransschemat.

Martin &
Servera

1 000 kr

Arla

1 000 kr

Fullgrossistleverantör inom samtliga varuområden. I första hand
300 kr Beställningar ska läggas senast två dagar före
är det artiklar från avtalslistan som ligger med i Agresso
leverans. Detta gäller även påläggsbeställningar som
görs i efterhand, som komplettering till en tidigare
lagd beställning. För påläggsbeställningar som görs
för sent tar Servera ut en avgift om 200 kr.
350 kr Levererar endast till större enheter

Grönsakshuset

Livsmedel

Livsmedelsservice i Skara
Expresso
(Brödboden)

500
200 kr

250

Beställningar ska göras före kl. 13.00 för leverans
dagen efter. All skalad potatis ska beställas senast
kl.08.00 vardagen före leverans.
Endast samordnade beställningar till större
tillagningskök

90 kr Avhämtning kan även ske i butik

Mjölk, grädde, fil, creme fraiche mm
Färska grönsaker, potatis, ägg
Färskt kött och chark
Färskt bröd

Samleverans kan ske med Serveras ordinarie
leveranser

Färsk fisk

Skeby energi

Beställning görs via Grönsakshuset

Rapsolja

Carina
Örarbäck

Beställning görs via Grönsakshuset

Rapsolja

Feldt´s fisk

25 kg

Adelsåsen
Kalvdans i
Kulling

1 000 kr

Wästgötarna

1 000 kr

300 kr

Endast samordnade beställningar till större
tillagningskök
Endast samordnade beställningar till större
tillagningskök.
Endast samordnade beställningar till större
tillagningskök.

Färsk kalkon
Kalvdans
Spelt, gryn

Söka och beställa i Agresso
För att komma igång med en beställning går du till Inköp i Meny och väljer Inköp under rubriken Startsidor.

För att söka artiklar i artikelsök - klicka på ”Sök artiklar”. När du ska beställa elmaterial och ljuskällor väljer du “Ahlsell”.

När du lagt alla artiklar som ska beställas i varukorgen trycker du på knappen ”Gå till Inköpsförslag” (tidigare rekvisition).

När du är klar med ditt inköpsförslag sparar du genom att klicka på knappen ”Skicka för attest” längst ner till vänster på sidan. Inköpsförslaget skickas för attest till
beslutsattestant innan den sänds som order till aktuella leverantörer.

Du kan följa upp status på din order via frågan ” mina beställningar” .

Rapport Mina beställningar
Ni kan kontrollera era lagda beställningar och ordersvar från leverantören via rapporten Mina beställningar. Sök fram rapporten via ”sök alt” eller ”menyn” enligt bilderna
nedan.

Observera att om ni ser ev dubbla orderrader i skapade beställningar när ni går in i rapporten ”Mina beställningar (RQ1) MK (som ex nedan) så kommer bara
en av orderraderna med i beställningen till leverantörerna. Felsökning pågår för kännedom.

Så här beställer du elmaterial och ljuskällor i Agresso
När du ska beställa elmaterial och ljuskällor i Agresso väljer du en annan ”ingång” för att söka fram, och välja, artiklar. Här kommer en kort information om hur du går
tillväga.
1.

Logga in i Agresso , välj INKÖP i huvudmenyn till vänster och sedan ”Inköp” under rubriken ”Startsidor.” Klicka på ”Ahlsell” vid beställning av elmaterial och
ljuskällor.

2.

Du kommer då automatiskt till leverantörens webbsida inloggad som ”Mariestads kommun”.

På denna sida kan du söka i fritextfältet eller gå i menyn via ”produkter”.
Lägg önskade varor i varukorg genom att klicka på ”lägg till i varukorgen”.
Gå sedan till ”kassan” och välj ”skicka varukorg”. Du kommer då tillbaka till bilden ”Inköpsförslag” där du väljer ”spara” för att rekvisitionen ska gå till attest och skickas
iväg som en beställning till leverantören.

Du kan även välja att komplettera ditt inköpsförslag med övriga e-handels varor i artikelsök genom att klicka på ”sök artiklar” innan du sparar inköpsförslaget (tidigare
kallat rekvisition). OBS! skriv alltid in ditt telnr, YYkod och namn i fritextrutan i rekvisitionen.
Beställning, varumottagning och faktura hanteras precis som övriga beställningar som går via Agresso e-handel.
Du kan spara en favoritlista på Ahlsells websida genom att välja ”spara som en lista” och antingen välja ”lägg till i ny lista” eller ”lägg till i befintlig lista”. Tänk på att alla
kunder inom Mariestads kommun kommer åt de gemensamt sparade listorna så namnge din lista så tydligt som möjligt.
Under ”mina sidor” hittar du sparade listor samt uppgift om kontaktperson hos Ahlsell.
Hela det nettoprissatta upphandlade sortimentet (el, ljuskällor och belysningsarmaturer) kan filtreras fram genom att bocka i ”mitt sortiment” på Ahlsells websida.

