Att tänka på som ekonomisk attestant
Logga in i Agresso EFH – Klicka på ”ekonomisk attestant” för att se dina fakturor.
Stäm av vad som står i Information leverantörsfaktura-fältet samt att det projektnummer som angetts
verkligen stämmer. Dubbelkolla även att angivna fakturauppgifter såsom belopp, valuta, förfallodatum,
osv. stämmer.
Om fakturan är felaktig eller om du önskar mer information för att kunna attestera fakturan
ska du klicka ”Åter ekonom” och skriva orsak.
Vissa fakturor kräver särskilda bilagor och dessa ska redan vara bifogade i tidigare EFH-steg.
Bilagor:


Representationsblankett/deltagarförteckning



Konsultkontrakt



Konferensprogram/dagordning



Kvitton till Eurocard

Eskalera - om fakturan avser representation som du själv varit med på eller om det rör sig om en
faktura där en jävsituation är möjlig skall du eskalera fakturan.
Skriv in din kommentar och klicka på
arbetsledare för ekonomisk attest.

. Fakturan går då vidare till din fördefinierade

Om du är ekonomisk attestant på en faktura som du själv har sakattesterat ska du attestera fakturan
som vanligt. En spärr finns inlagd i systemet som per automatik skickar vidare fakturan till näste
ekonomiske attestant enligt delegationsordningen. Eskalera inte fakturan!
Om fakturan avser ett belopp som är över din beloppsgräns för attest är det viktigt att du även i detta
fall attesterar fakturan som vanligt, då går fakturan nämligen vidare till nästa attestant enligt
delegationen för beloppsgränser. Eskalera därför inte fakturan eftersom den då hamnar fel i flödet.
Mer detaljerad information om din roll som ekonomiskattestant kan du läsa mer om i manualen för
Attestering av fakturor på webb på KTH:s intranät.
Mer information om bilagor och hur du bifogar dessa, kan du läsa mer om i Lathund för
sakattestanter.
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Behöver du assistans eller hjälp för att komma igång som användare i Agresso EFH är du välkommen
att kontakta ekonomiadministrationen på ABE-skolan (email: ekonomi@abe.kth.se).
Med vänliga hälsningar
Ekonomiadministrationen på ABE-skolan
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