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Högskolan i Borås 
Ramavtal för bokinköp 
 

Ramavtal för bokinköp  
För inköp av litteratur finns ramavtal framförhandlat av Kammarkollegiet som högskolan avropar. Avtalen kan 
användas av personal anställd av Högskolan i Borås.  
 
Beställning i Proceedo – Adlibris och Bokus 

Högskolan i Borås har implementerat e-beställningar med Adlibirs och Bokus. Detta innebär att hela 
inköpsprocessen sker i Proceedo, från beställning till att vi får en faktura. Därmed ska bokinköp hos Adlibris och 
Bokus göras i Proceedo istället för direkt hos leverantören.  
 
För att kunna lägga en beställning hos Adlibris eller Bokus måste man ha en användare i Proceedo. Om du inte 
har det, vänligen lämna in en ansökan om behörighet i Proceedo till ekonomiavdelningen (Ansökan om 
användarbehörighet till Proceedo).  
 
Därefter loggar du in i Proceedo och följer instruktionerna för att beställa en bok.  
Vid beställningstillfället behöver du kontera beställningen innan den går iväg för godkännande till din chef. 
Därefter får du en orderbekräftelse i din mejl.  
När du får boken ska en leveranskvittens göras i Proceedo (du får ett mejl om detta från Proceedo). 
Leveranskvittens måste göras så att fakturan i sin tur kan matchas automatiskt mot order.   
 
Avtalsvillkor  
Avtalen gäller från 2021-07-01 till och med 2025-04-07 och medger fri frakt och rabatt. Avtalen är uppdelade i 
två delar, svensk litteratur (inkl. juridisk litteratur) och utländsk litteratur (utom juridisk litteratur), och skall 
inom varje del användas enligt rangordning. Saknas en titel hos den först rankade leverantören skall den andra 
väljas.  
 
Svensk litteratur och juridisk litteratur (både svensk och utländsk) 

1. Bokus AB 

Normal leveranstid 8 dagar. Denna leverantör väljs i första hand. 
Beställning av bok sker i Proceedo. 
Kontakt: Kundservice 
E-post: order@bokus.com 
Telefon: 010-741 98 00 
 

2. Adlibris 

Normal leveranstid 8 dagar. Denna leverantör väljs i andra hand.  
Beställning av bok sker i Proceedo. 
Kontakt: Kundsupport 
E-post: info@adlibris.com 
Telefon: 08-441 40 50 
 
Utländsk litteratur (utom juridisk litteratur)  

1. Adlibris 

Normal leveranstid 15 dagar. Denna leverantör väljs i första hand. 
Beställning av bok sker i Proceedo. 
Kontakt: Kundsupport 

https://www.hb.se/globalassets/global/hb---anstalld/blanketter/anvandarbehorighet/ansokan-om-behorighet-i-proceedo.pdf
https://www.hb.se/globalassets/global/hb---anstalld/blanketter/anvandarbehorighet/ansokan-om-behorighet-i-proceedo.pdf
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E-post: info@adlibris.com 
Telefon: 08-441 40 50 

2. F. Delbanco  

Normal leveranstid 15 dagar. Denna leverantör väljs i andra hand. Webbsida: F. Delbanco 
(www.delbanco.de/) Kontakt: Annette Fürhoff Telefon: +49 4131 242823 E-post: annette@delbanco.de 
För nya kunder kontakta Annette Fürhoff. Skriv på engelska och uppge namn, leveransadress och e-post. 
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