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Att skapa och hantera beställningar i Marknadsplatsen 2.0 
STEG 1: Inloggning 

Marknadsplatsen 2.0 nås via länken: http://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-
verksamhet/inkop/kontakt/. 

Klicka på knappen för inloggning i Marknadsplatsen 2.0 och följande sida visas: 

Logga in genom att ange användar-ID och lösenord i fälten för detta. 
Klicka på ”Log in”. 
Observera att användar-ID är ”vgr.” före din email-adress! 

http://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/inkop/kontakt/
http://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/inkop/kontakt/
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Första gången för inloggning, eller om man vid senare tillfälle glömt sitt lösenord kan ett nytt 
lösenord beställas genom att man klickar på länken ”Forgot your password?”. 

Ange ditt användar-ID och klicka på ”Request password”. Det nya lösenordet kommer då att 
skickas till den mailadress som är registrerad för användarkontot. 
Observera att användar-ID är ”vgr.” före din email-adress! 
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Logga in genom att ange användar-ID och det tillfälliga lösenord du fått i mailet i fälten för detta. 
Klicka på ”Log in”.  
Observera att användar-ID är ”vgr.” före din email-adress! 

När du loggat in med ditt tillfälliga lösenord kommer du till en sida där du ska välja ett nytt 
lösenord. 

Ange här det tillfälliga lösenordet du fått i översta fältet, i de två understa skriver du in det nya 
lösenordet du vill ha. Klicka på ”submit” 
Marknadsplatsen/Visma Proceedo kräver att man byter lösenord minst var 90:e dag. Om 
man inte bytt lösenord under den senaste 90-dagarsperioden kommer systemet automatiskt be 
användaren byta lösenord vid inloggning. 
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Logga nu in på nytt genom att ange användar-ID och ditt lösenord i fälten för detta. 
Klicka på ”Log in”. 
Observera att användar-ID är ”vgr.” före din email-adress 

Vid inloggning i Marknadsplatsen 2.0 visas systemets startsida. Här finns information från VGR 
samt en summering av aktuella uppdrag i fältet ”Att hantera” till vänster på sidan. 


