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VIOL 3 seminarier 

VIOL 3 seminarierna är ett initiativ för att på ett kreativt sätt sprida 

erfarenheter och skapa lärdomar om VIOL 3 och dess lösning. 

Tillsammans med våra kundföretag eller själva kommer vi lyfta ämnen 

som vi ser är viktiga och intressanta för att lyckas i sin resa mot ett nytt 

VIOL. 

Seminarierna riktar sig till andra kundföretag och VIOL 3 projekt som 

vill öka sin kunskap och ta del av erfarenheter och tips om VIOL 3 

lösningen.

Målet är att skapa erfarenhetsutbyte och skapa en bättre förståelse för 

möjligheterna att nyttja och tillämpa VIOL 3.



VIOL 3 seminarier | Framåt

Planering pågår för seminarier till hösten.



VIOL 3 seminarier | Övrigt

Sessionen spelas in!

Frågor under presentationens gång? Räck upp handen så ger vi 

dig ordet så snart som möjligt. 



Presentation Biometria
Tomas Karlsson Chef och projektledare Forest Storm

Emma Karlsson Gruppledare Forest Storm, Affärskonsult SCA

Axel Nilsson       Gruppledare Forest Storm, Affärskonsult Sveaskog

Magnus Engberg Tjänsteutvecklare Redovisning

Olle Åström       Tjänstespecialist Redovisning
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Viol3 sortimentsstruktur seminarium

SCA och Sveaskog



Sortimentsstrukturen viol3

Vad är syftet med den nya sortimensstrukturen?

• Tydligt för affärsparterna i vad som avtalats

• Tydlighet för mätare vilka produkter som ska mätas in

• Tydlighet i vad som ska redovisas 

• I stort bibehållna branschsortiment

• En del harmoniseringar görs

• I stort bibehållna identiteter och namn

• MEN ingen logik i koderna/siffrorna

• MEN räkna inte med att identiteterna alltid är 4 tecken långa



Sortimentsstrukturen viol3

Förbättrad tydlighet i Sortimenten

VIOL2

• Begreppet sortiment

• Inte entydligt vad som är leveransgillt i ett 
beställt sortiment

• En egenskapskod per sortiment

• Inmätt och fördelade sortiment

• Sortimentskoder och namn 

VIOL3

• Begreppen Sortimentkategorier, Handelssortiment och Produkter

• I förhand definierat vilka leveransgilla produkter som får ingå i ett 
visst handelssortiment

• Sortiment beskrivs med obegränsat antal egenskaper

• Handelssortiment och Produkter

• I största möjliga mån bibehålla identiteter och namn



Forcerad 
start  VIOL 3

• Lagerförflyttning

• Avräkning
• ID på sortiment för viol 2 och för viol 3 hanteras 

samtidigt och oberoende av varandra. 



Sortimentskategori 
i kontrakt



Destinera
sortiment



Producerat
VS 

Destinerat

• Produktionsrapportering
• Unikt handelssortiment per industri

• Vidaretransport

• Unikt handelssortiment per industri

• Egen industri

• Branschgemensamt handelssortiment 
med siteunik produktlista

• Öppen för andra handelssortiment för 
andra säljare (siteunika produkter)



Producerat
VS 

Destinerat



Prolog  Produktion / transport



Översikt virkesflödet 

Här har vi idag ett HS som mäts in på 3 olika terminaler och två sågverk.

I det operativa flödet kan vem som helst snabbt få en bild över läget.



Sveaskogs syn på HS

 Vi fixar alla typer av HS riggningar

 Tre ”sorters HS”

A. Branschgemensamma ( 011-1, 012-1, 281-1, 100-1)

B. Specifika ( 012-ALV, 281-LOV )

C. De som inte har mätflöden för industri och mäts in som branchgemensamma

 Vårt mål är att alla handelssortiment som vi kommer att använda i RASK 

kommer att ha en motsvarighet i VIOL3

– Ett arbete vi har framför oss är hur vi på bästa sätt namnger och eventuellt ”ensar 

begreppen”



Exempel A  Branchgemensamma HS

Bränsleved (509-1)

Bränsleved 3,7-4,5 (539-2)

Bränsleved (509-1)

Bränsleved 3,7-4,5 (539-2)

509-1

Destinera

Producerat  509-1

539-2

Destinera

Producerat 539-2

509-1

Destinera

Producerat 539-2

Frövi

Hamn



GT Älvsbyhus Q (012-ALV)

012-ALV
Älvsbyhus

012-1

Örarna Stenvalls

Producerat  012-ALV

Destinera

Destinera

GT Älvsbyhus Q (012-ALV)

B specifikt med Städlass

Städlass

Producerat  012-ALV



C Eget HS för produktion

TT SCA Bollsta (011-BOL)

TT SCA Bollsta (011-BOL)

011-1

Destinera

producerat som 011-BOL

SCA



Lärdomar och arbetet framåt

 Kartlägg hur egenskapskoder används inom företaget

(dyker hela tiden fram nya varianter ☺)

 Det tar tid att ändra begrepp och strukturer

 Jobba med konkreta exempel

 Produkter för produktion är kvar att landa
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Avslutning

Inspelning kommer läggas upp på biometria.se 

VIOL 3 → Användardokumentation → VIOL 3 Seminarier

Ge oss feedback och annan input på menti.com (Kod: 2606 2591)

Har du tips och idéer på seminarier du vill se framöver? Kontakta 

beatrice.yxhammar@biometria.se

Håll utkik på biometria.se om planering för seminarier till hösten! 

mailto:beatrice.yxhammar@biometria.se



