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1. Winst Inloggning 
Winst är Göteborgs Stads namn för Visma Proceedo Inköpssystem. Winst fungerar med ett program 
som heter Java. Java används i många olika typer av webbapplikationer. Java måste vara installerad 
på din dator för Winst att fungera.  

1. Klicka på länken på Upphandlingsbolagets webbsidan. 

 

2. Du får upp först ett fönster…..  
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3. Och sedan ett nytt fönster efter några sekunder. Ange användarnamn och lösenord för 
att komma in i Winst 
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2. Problem och åtgärder 
 

i. ”Java Update Needed” Meddelande 
Java uppdatera sin mjukvara ganska ofta. Man måste ha administratör behörighet att installera en 
uppdatering och det brukar skötas av era centrala IT organisation. 

 

Åtgärd: Klicka på ”Later”. Om problemet återstår efter en vecka kontakta Intraservice (för 
Göteborgs Stads förvaltningar) eller egna IT support organisation. 

ii. “Active in the Other Window” fönster 
Du får upp det första Proceedo fönster med inte inloggningsfönstret. 

 

Åtgärd: Flytta muspekaren över Internet Explorerikonen i verktygsfältet (nedre listan). Nu borde 
alla öppna internetfönster synas. Klicka på det vita fönstret  
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iii. Java ”kaffe kopp” fönster 
Du får upp ett fönster med en Java kaffe kopp symbol och en snurrande blå cirkel. Du väntar men 
du kommer inte vidare. 

 

 

Åtgärd: Ha tålamod. Ibland när det sker en Java uppdatering det kan ta upp till 5 minuter för 
datorn att installera programvaran första gången du loggar in efter uppdateringen. Om du inte 
har fått upp inloggningssidan efter 5 minuter kontakta Intraservice eller era lokala IT support. 

A. Flytta muspekaren 
över Internet 
Explorerikonen 

B. Klicka på det vita 
fönstret 
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iv. ”Vill du köra denna applikation?” Meddelande 
 

 

Åtgärd: Boka i ”Lita alltid på innehåll från denna utgivare”. Klicka på ”Kör” 

v. ”No Java Support” Meddelande 
Java är inte installerad på din dator eller det kan vara en mer komplex fel. 

 

Åtgård: Kontakta era IT support för hjälp. Om du inte har IT support du kan läsa om möjliga 
åtgärder här http://java.com/sv/download/help/troubleshoot_java.xml 

 

http://java.com/sv/download/help/troubleshoot_java.xml
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