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1 Revisionshistorik 
 
Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i 
sidfoten uppdateras.  
 

Version Ändring Datum Signatur 

1.0 Dokumentet skapat 2020-11-27 MATH, EMKA 
2.0 Dokument klart för publicering 2020-12-03 MATH, EMKA 
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2 Introduktion 
Ett tydligt behov fanns att förbättra hanteringen av inkomna Gap i VIOL 3. Detta av några 

anledningar: 

• Bättre kunna prioritera bland anmälda Gap 

• Bättre hantera Gap som går på tvärs över flera system/tjänsteområden 

• Skapa ett tätare samarbete mellan Forest Storm och tjänsteteamen 

• Kunna återkoppla helhetsstatus på Gap-arbetet och status på enskilda Gap 

Detta resulterade i en ny sammansättning av representanter från varje tjänsteteam och Forest 

Storm som tillsammans bildar en lösningsgrupp.  

Vad är lösningsgruppen? Syftet är att löpande hantera, prioritera samt kunna motivera beslut 

kring inkomna Gap från såväl Piloter som övriga kunder, och på så vis undvika att frågor ska 

landa mellan de olika utvecklingsprojekten inom varje område. Syftet med denna lösningsgrupp 

är också att stärka samarbetet och koppla samman arbetet i kundprojekten med 

utvecklingsprojekten inom Biometria. 

Inkomna Gap hanteras enligt följande process: 

 

 

Bild 1 Den nya hanteringsprocessen av Gap 

 

Denna rapport ämnar sammanställa och kommunicera de beslut som tagits kring hanterade Gap 

i lösningsgruppen. Rapporten sammanställs och publiceras preliminärt på månadsbasis. 

Rapporten innehåller också en preliminär planering av Gap som ska hanteras kommande 

månad. 
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3 Begreppslista 
Nedan följer kortare beskrivning av begrepp som nämns i denna rapport, detta i syfte för att 
förenkla läsningen. 

3.1 Begrepp 

 

Status: 
 
New – Nyinkommet Gap som ännu inte är hanterat 
 
Investigate – Utredning pågår kring behov/lösning 
 
Approved - Beslut att ändring kommer att genomföras  
 
Rejected – lösningsgruppen anser inte att det är ett relevant krav på VIOL 3 
 
Active – Ska fasas bort för Gap 
 
Planned for delivery - Inplanerad i PI 
 
Resolved – Lösningen har implementerats 
 
Closed – Gap har implementerats och fått ok från kund 
 
 

Övriga begrepp: 
 
Gap – Funktionalitet och/eller ett önskemål av funktionalitet som saknas för att stödja en 
process eller ett scenario som branschen uttrycker ett behov av 
 
Programinkrement/PI – Ett programinkrement motsvarar en period på 8 veckor 
 
KP2/kontrollpunkt 2 – Hösten 2021. Begreppet KP” eller ”kontrollpunkt 2 används i allt 
mindre grad, men förekommer. 
 
VIOL 1.0/1.0 –”Go live” versionen av VIOL 3 
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4 Status Gap 2020-12-01 
För att ge en uppfattning om nuläget presenteras nedan en övergripande bild av Gapen. Det som 
presenteras är Fördelningen av Gap över tid, Fördelning av Gap per status samt Fördelning av 
inkomna Gap per tjänsteområde. Denna sammanställning skapas i samband med varje 
månadsslut för att ge korrekt bild av statusläge. 
 

4.1 Statistik inkomna Gap 

 

Fördelning av Gap över tid 
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Fördelning av Gap per status 

 

 
 

Fördelning av inkomna Gap per tjänsteområde 
Observera att vissa Gap faller inom flera tjänsteområden och kan därför förekomma flera 
gånger. 

 

 
 

 
  



 

Biometria  

Box 89 | 751 03 UPPSALA | 010-228 50 00 |info@biometria.se | www.biometria.se  7 (10) 
   

2020-12-03 

 

5 Beslut Gap 
Nedan följer de beslut, uppdelat per status, som tagits under förgående period. Observera, vad 
gäller den preliminära planeringen kan den komma att ändras om det uppkommer behov av att 
andra/nya Gap måste hanteras före. Vissa Gap kan ibland också behöva hanteras på nytt och är 
därför återkommande i planeringen. För mer information om varje Gap finns en direktlänk till 
DevOps (TFSen) på varje ID-nummer. 
 

5.1 Nya beslut till status Approved 

 

ID Beskrivande titel Status Beslutslogg 
100322 Tillägg och Avdrag Per 

TOtal Levererad 
Kvantitet = ”Taptolk”, 
Funktionalitet finns ej 

Approved Beslut från lösningsgruppen 23/10: 
Detaljerad Lösningsdiskussion planerad att 
genomföras under PI14. Approved för första 
affärsled. 

102552 Möjlighet att ange flera 
handelssortiment på en 
RH 

Approved Beslut från lösningsgrupp 13/11: Beslut tagits 
att ändring kommer genomföras.  

102574 EB-nyckel på 
köparekontrakt 

Approved Beslut från lösningsgrupp 13/11: Beslut tagits 
att ändring kommer genomföras.  

102665 Larmfunktion till ägare av 
RH om att en 
kontraktskedja har 
ändrats 

Approved Beslut från lösningsgrupp 13/11: Beslut tagits 
att ändring kommer genomföras.  

102556 Möjlighet att kunna byta 
köparekontrakt i en aktiv 
kontraktskedja 

Approved Beslut från lösningsgrupp 13/11: Beslut tagit 
att ändring ska genomföras.  

102659 Spårbarhet på när en 
kontraktskedja sattes till 
aktiv på RH 

Approved Beslut från lösningsgrupp 13/11: Beslut tagit 
att ändring ska genomföras.  

101809 Prissimulering transport Approved Beslut från lösningsgruppen 24/11: En bra idé 
som vi är positiva till. Beslut har tagit att det 
kommer men inte kommer till 1.0 med 
anledning av att det finns ett större behov av att 
få en funktionalitet i form av utskrift av en 
prislista.  

101414 Risk för dubbletter av 
Avtalsobjekt. 

Approved Beslut från lösningsgruppen 24/11: 
Inget nytt beslut tagits. Denna är reda 
"approved" sedan tidigare och ligger för 
tidsuppskattning. Preliminär till PI15. 

102068 Gap Datum - en 
samlingsdefekt för att 
beskriva samtliga Gap 

Approved Beslut från lösningsgruppen 6/11: Inget nytt 
beslut tagits. Denna är reda "approved" sedan 
tidigare och ligger för tidsuppskattning. 
Preliminär till PI15. 
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5.2 Nya beslut till status Rejected 

 

ID Beskrivande titel Status Beslutslogg 

101425 Import och export av 
prismatriser 

Rejected Beslut från lösningsgruppen 24/11: Beslut har 
tagit att denna kvarstår i rejected och är inte 
heller aktuell till efter 1.0. 
Notera - Relaterad bugg 95014 omfattas inte av 
detta beslut.  

 

5.3 Nya beslut till status Investigate 

 

ID Beskrivande titel Status Beslutslogg 

101481 Urvalsvillkor 
svåröverblickbara vid 
prislistehänvisning  

Investigate Beslut från lösningsgruppen 24/11: Inget nytt 
beslut har tagits, kvar i status 'investigate'. Detta 
är ett Gap som funnits länge och det har varit 
överenskommet att inte arbeta vidare med detta 
förrän vi vet vad behovet är. För att vi ska 
komma vidare behövs ett konkret 
förslag/exempel från kund och pucken har legat 
hos Södra att inkomma med detta. Utredning 
kring detta planeras i PI15.  

101802 Verifiera Hitta kollektiv Investigate Beslut från lösningsgrupp 24/11: Beslut att 
denna parkeras för nu med hänvisning till det 
utfallet som blir av utredning av 
sågtimmerskollektiven. Inget ytterligare beslut 
tas därför inte idag.  

101803 Lägga till parter på aktivt 
kollektiv 

Investigate Beslut från lösningsgrupp 24/11: Beslut att 
denna parkeras för nu med hänvisning till det 
utfallet som blir av utredning av 
sågtimmerskollektiven. Inget ytterligare beslut 
tas därför inte idag.  

101805 Få träff på underliggande 
nivå kollektiv Led 2- 

Investigate Beslut från lösningsgrupp 24/11: Beslut att 
denna parkeras för nu med hänvisning till det 
utfallet som blir av utredning av 
sågtimmerskollektiven. Inget ytterligare beslut 
tas därför inte idag.  

91957 Hur ska kunden hantera 
AO utan 
produktionsrapportering 
och ändå få tag i en volym 
till transport? 

Investigate Beslut från lösningsgrupp 20/11: Beslut tagits 
om att denna ska hanteras och utredas efter KP2. 

101524 Ändra mätmetod på ett 
eller fler AO 

Investigate Beslut från lösningsgruppen 24/11: Beslut tagit 
att detta kommer hanteras under vinter med sin 
början från nästa vecka. Ett underlag ska klart 
för att kunna presenteras i februari. Hanteras 
tillsammans med tre andra Gap 101525 & 
101526 samt 101527.  
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101525 Olika mätande företag i 
samma mätningsflöde 

Investigate Beslut från lösningsgruppen 24/11: Beslut tagit 
att detta kommer hanteras under vinter med sin 
början från nästa vecka. Ett underlag ska klart 
för att kunna presenteras i februari. Hanteras 
tillsammans med tre andra Gap 101524 & 
101526 samt 101527.  

101526 Olika mätningsflöden med 
samma sortiment 

Investigate Beslut från lösningsgruppen 24/11: Beslut tagit 
att detta kommer hanteras under vinter med sin 
början från nästa vecka. Ett underlag ska klart 
för att kunna presenteras i februari. Hanteras 
tillsammans med tre andra Gap 101524 & 
101525 samt 101527.  

101527 Alternativ mätplats Investigate Beslut från lösningsgruppen 24/11: Beslut tagit 
att detta kommer hanteras under vinter med sin 
början från nästa vecka. Ett underlag ska klart 
för att kunna presenteras i februari. Hanteras 
tillsammans med tre andra Gap 101524 & 
101525 samt 101526.  

92308 Integration av 
priskomponenter för 
kontrakt 

Investigate Beslut från lösningsgruppen 20/11: Beslut att 
detta kommer hanteras efter KP2. Vi står 
fortfarande positiva till det och vi förstår 
behovet. Vi ser även de vinster och nyttor detta 
medför för både kund och Biometrias del.  

102809 Tidsstyrt byte av 
köparekontrakt i 
kontraktskedja 

Investigate Beslut från lösningsgrupp 13/11: Beslut tagit - 
lösning ska utredas ytterligare.  

102171 Stickprov UT Integration Investigate Beslut från lösningsgruppen 24/11: Biometria 
ser över hela lösningen för hantering av kontroll, 
mätningskvalitet skördare samt "Titt i trave" för 
hur vi kan göra en bra gemensam lösning på 
detta. Inget ytterligare beslut tagit utan det är 
under utredning.  

100707 Flera mätande företag på 
en mätplats 

Investigate Beslut från lösningsgruppen 24/11: Beslut tagit 
att detta kommer hanteras under vinter med sin 
början från nästa vecka. Ett underlag ska klart 
för att kunna presenteras i februari. Hanteras 
tillsammans med tre andra Gap 101524 & 
101526 samt 101527.  

94573 Trigger som motsvarar 
avsluta av avtalsobjekt 

Investigate Beslut från lösningsguppen 27/11: Beslut har 
tagit om att detta kommer. Biometria är väl 
medveten om behovet och kravet är tydlig från 
piloterna. Verksamhetskrav och lösningsdialog 
kommer tas fram.  
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5.4 Preliminär planering av Gap för kommande månad 

 

ID Beskrivande titel Status Datum för 

hantering 
100354 För mycket transparens vid skapandet av 

kontraktskedjor 
New 4/12 

95017 4:e positionen i VSTD-koden 
(vändningsmöjligheten) finns inte längre med. 

Investigate 4/12 

92308 Integration av priskomponenter för kontrakt 
 
Förtydligande beslut kring VIOL 3 1.0. 

Investigate 4/12 

104794 Hantering av provision på transportkontrakt New 11/12 

101477 Meddelandeflöden via integration New 11/12 

101523 Generationshantering New 11/12 

86631 Går ej att ha flera juridiska säljare där en av 
aktörerna inte är enskild firma/fysisk person 

Investigate 18/12 

67685 Det går inte att byta Prisuppgörelse och Prisvillkor 
på ett aktivt kontrakt 

Investigate 18/12 

91359 Ändra förutsättningar på FLK, AO och KK Investigate 18/12 

100712 Hantering av fullmakt till annan Huvudkod Investigate 18/12 
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