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1. Aktörsstyrning av pris från kollektiv   

1.1 Introduktion  

Vad är en Funktionsbeskrivning?  

Funktionsbeskrivningar är tydliga, korta och koncisa beskrivningar för nya funktioner i 

en release. Syftet med funktionsbeskrivningar är att tydliggöra användandet av 

funktionen i VIOL 3.  

  

Beskrivning   

Biometria kan nu ange om "Pris från kollektiv" kan användas. Detta anges på juridisk 

enhet på aktör och sätts till "Ja" för de organisationer som ska vara delaktiga i ett 

sågtimmerkollektiv. "Pris från kollektiv" ska inte visas om aktör är av typen person.  

I Kollektivbeskrivning i fliken Affärsparter skall bara parter kunna anges som är av 

typen organisation och som har flaggan "Pris från kollektiv" satt till "Ja". Detta gäller 

även de som är säljare i första led. 

 

Kontroll av ingående parter i en affärsledskedja gentemot ett kollektiv görs nu enligt 

följande: 

Om säljare i förstaledskontraktet har sitt attribut "Pris från kollektiv" = Nej” (ej att 

förväxla med ”Pris från kollektiv” som anges på radnivå i förstaledskontraktet) ska 

kontroll mot kollektivbeskrivningen inte innefatta parterna i förstaledskontraktet. 

Kontroll av parter ska starta med första köparekontrakt i kedjan. Alla parter i alla 

köparekontrakt ska överensstämma med angivna parter i kollektivbeskrivningen i rätt 

ordningsföljd. Med ”överensstämma” menas att det överensstämmer om parten i 

kontraktet befinner sig organisatoriskt på samma eller lägre nivå än den som 

jämförelsen sker mot i Kollektivbeskrivningen. 

Om säljare i FLK är av typen organisation med "Pris från kollektiv" = "Ja" ska samtliga 

led (förstaledskontrakt + alla köparekontrakt) finnas i kollektivbeskrivning i rätt 

ordningsföljd. Här gäller samma resonemang för parten i förstaledskontraktet med den 

organisatoriska nivån.” 

 

 


