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Detta material bygger på leveransavtal CW2154196 mellan SSAB och Energisystem. Får ej vidarebefordras utanför resp. organisation. 

Vad beställs via eBuyerportalen IFS?
Avtalsartiklar från Energisystem

Vad beställs via anmodansformuläret?
Offererade projekt.

Energisystems övriga sortiment, exempelvis mastbelysning. 

Kontakta Energisystem för offert.   

Avtalsartiklar SSAB 
Lathund beställning av Energisystems avtalsartiklar (1/2)

Beställning via eBuyerportalen steg för steg 
 
1. Öppna eBuyerportalen
I formuläret Bered arbetsorder i IFS: klicka med höger musknapp och välj eBuyer portal. 

 

2. Beställ artiklar
När man öppnar eBuyerportalen kommer man till fliken Anläggningsstruktur. Klicka på fliken Artiklar längst till vänster. 

2a. Beställ ur lista 
Sök på ”energisystem”. Då får man fram en lista med samtliga avtalsartiklar. Gå till artikeln du vill beställa. Fyll i antal i  

kolumnen kvantitet. Klicka på Add to Cart.

2b. Beställ via sökfunktion
I fritextsökningen kan du söka på SSABs artikelnummer (t ex 191007007), Energisystems artikelnummer (t ex 72 142 18) eller 

beskrivning (t ex Intenz M). Fyll i antal i kolumnen kvantitet. Klicka på Add to Cart.

Fördelar med att använda eBuyerportalen? 
1. Det är enklare att beställa, du slipper skriva fritext.

2. Riskerna för fel minskar, vilket förenklar hanteringen för 

inköp.

3. eBuyer skapar själv en materialrekvisiton för lagerartikel 

eller Inköpsanmodan för inköpsartikel. Du behöver inte hålla 

reda på om artiklarna är förrådsförda eller inte.  
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Avtalsartiklar SSAB 
Lathund beställning av Energisystems avtalsartiklar (2/2)

 3. Slutför beställningen
För att beställa klickar du på Gå till varukorg. I varukorgen: Klicka på beställ alla IA Rader

Ange Önskat ankomstdatum ( kan väljas ur kalender, klicka i fältet). Ange Int.destination ( kan väljas ur lista ).  

Kostnadsställe hämtas från objektID på arbetsorder. Ange ev Projekt om så är fallet ( kan väljas ur Lista ). Klicka på OK

Du får nu en bekräftelse på att inköpsorder skapats. 


