


Välkomna!

Uppstartsmöte VIOL 3 | Kundgrupp Blå – den digitala resan mot VIOL 3



Agenda

1. Introduktion

2. Go Live plan VIOL 3

3. Planen för kundgrupp Blå – digitala resan

4. Paus

5. Demo i VIOL 3

6. Det viktigaste framåt

7. Avslutning



INTRODUKTION  

2015
Beslut om ett nytt VIOL

2023-03-13
Uppstart Kundgrupp Blå

(digitala)

2017-01-26
Forest Storm skapas

2021-03-23
Go Live plan VIOL 3 skapas

2021-08-15
Forest Storm Go-Live plan

etableras

Uppstart kundgrupper



GO LIVE PLAN VIOL 3



GO LIVE PLAN VIOL 3 | Forest Storms Go Live plan

Vad behöver vi göra för att hjälpa våra kunder ska vara klara?

Milstolpar: 

Börja längst fram och räkna bakåt. 

Kundgrupper: Våra kunder skiljer sig år inom många områden:

Verksamhet 

VIOL användande

Affärskomplexitet

Antal användare

Egna system



GO LIVE PLAN VIOL 3 | Forest Storms Go Live plan 



PLANEN FÖR KUNDGRUPP BLÅ – DIGITALA RESAN



PLANEN FÖR KUNDGRUPP BLÅ – DIGITALA RESAN

UTBILDNING SUPPORT PROGRESS



PLANEN FÖR KUNDGRUPP BLÅ – DIGITALA RESAN

• Digitala utbildningar 

• Biometria Utbildning

• Användardokumentation

• Anpassad utbildning efter behov

• Workshops och seminarier

Utbildning



PLANEN FÖR KUNDGRUPP BLÅ – DIGITALA RESAN 

• Ärenden via ”Mina sidor”

• Digitala frågestunder

Support



PLANEN FÖR KUNDGRUPP BLÅ – DIGITALA RESAN

Progress

• Gemensamma öppna sessioner 

• Projektutbildning

• Uppföljning via milstolpar



PAUS



Förstaledskontrakt 

Avtalsobjekt 

Avlägg 1 

HS 011-1

12345-00000

Köparekontrakt & Kontraktkedja  

Redovisningshänvisning 

HS 011-1

Mottagare: 12345

Mott. Plats: 02000

Befraktare: 12345

Transportinstruktion

Användarskapar  
Transportunderlag

Systemskapat 
Transportunderlag

Greta 
Andersson ProduktionsunderlagAktivering av AO

Mätning

Mätresultat

Uppföljningsrapporter

Mätbesked i led 1

Destinering

Transportföretagskontrakt  

Befraktarkontrakt 

Demo i VIOL 3 | Från skog till industri 
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DET VIKTIGASTE FRAMÅT 

1) Behörigheter

2) Biometria.se 4) Milstolpar

3) Biometria Utbildning

• Huvudkontaktperson: Testa logga in 
på Mina sidor & VIOL 3

• Beställ ev. fler användare

• Problem med inloggning: 
Skapa ett ärende eller 
access.support@biometria.se

• Biometria.se / Kundorganisationen
Forest Storm / Kundgrupp Blå

• Läs introduktionsdokumentet

• https://www.biometria.se/

• Film på er sida på Biometria.se

• Registrera behörighet

• Påbörja projektutbildning

• Genomför projektplan

• Genomför plan för IT-leverantör

• Påbörja utbildning från Biometria

mailto:access.support@biometria.se
https://www.biometria.se/


AVSLUTNING 

Varmt välkomna till VIOL 3 projektet och Forest Storms arbete

Viktigt att vi hjälps åt och påbörjar arbetet – det kommer ta olika lång tid för alla

Vårt uppdrag är också att följa progress i ALLA kundprojekt och rapportera den till styrelsen

Vi har begränsat med resurser i Forest Storm – men vi finns för att hjälpa er kunder, håll en god ton

Det kommer att vara mycket nytt och förändring är ibland jobbigt – men se till att har roligt, allt går 
lättare då ☺

Kontakta oss via ”Mina ärenden” när det kommer frågor!



Tack för idag!



Frågor & svar
Här samlar vi de frågor som ställts under mötets gång och besvarar dem så att 
även de som inte kunde deltaga kan få ta del av dem.

Här finner ni även svar på frågor som vi inte kunde besvara under sittande möte.



Frågor & svar | Uppstartsmöte 14/3-23

Är det möjligt att logga in på Biometria Utbildning med Norskt Bank-ID?

Svar: Det är möjligt att bli registrerad som användare manuellt om du inte har svenskt Bank-ID, eller Bank-ID 
överhuvudtaget. Skicka i så fall in ett ärende till oss via Mina Sidor där du anger område ”Övrigt” samt inkluderar 
för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn och organisationsnummer så hjälper vi dig med det.

Vi har fler på företaget som skulle behöva ha behörighet och vara med – hur gör vi då?

Svar: Självklart ska alla som behöver på ett företag ha möjlighet att logga in i VIOL 3 såväl som på Biometria
Utbildning och delta på de öppna sessionerna. Den som är er huvudkontaktperson på ert företag är även 
behörighetsansvarig och kan beställa behörigheter till de som behöver via Mina Sidor på Biometria.se. Vilka roller ni 
behöver i testmiljön ser ni i det behörighetsmail som skickats ut tidigare. Hittar ni inte detta mejl kolla gärna i er 
skräppost. 

Hur hittar jag projektutbildningen?

På er sida på Biometria.se (https://www.biometria.se/viol-3/om-viol-3/kundorganisationen-forest-storm/kundgrupp-
blaa/)  finns det en film som visar hur ni hittar dit. Observera att ni måste ha anmält er till e-utbildningarna för att ha 
tillgång. Anmälningslänken hittar ni i Introduktionsdokumentet som även det återfinns på er sida.

https://www.biometria.se/viol-3/om-viol-3/kundorganisationen-forest-storm/kundgrupp-blaa/
https://www.biometria.se/viol-3/om-viol-3/kundorganisationen-forest-storm/kundgrupp-blaa/


Frågor & svar | Uppstartsmöte 14/3-23

Biometria har idag kundansvariga lokalt mot vårt företag. Den resursen kan man väl nyttja i 
utbildningen som krävs för införandet av VIOL 3 i vårt företag?

Svar: Våra kundansvariga är en del av våra resurser och hjälper till i många av våra kundprojekt. Självklart är de en 
resurs (tillsammans med andra i Forest Storm, vår kundservice etc), men det är heller inte möjligt för dem att 
hantera utbildning av alla kunder. Det är därför som basen för utbildning är digital, men också kompletteras med 
öppna sessioner etc för frågor.

Finns det någon ordlista med alla nya begrepp som kommer i och med VIOL 3?

Svar: Ja, det finns det! Vi kommer att lägga upp en länk till denna under ”Supporterande dokument” på er sida på 
Biometria.se så ni alla enkelt kan hitta den.

Hur mycket tid i veckan bör vi avsätta för att lyckas med VIOL 3?

Svar: Detta beror på hur mycket ni behöver lära er i VIOL och hur komplexa era affärer är. För att skapa en plan 
rekommenderar vi att ni påbörjar Projektutbildningen och skapar en uppfattning om hur mycket utbildning ni 
behöver när ni kikat på lärostigarna samt hur mycket ni behöver verifiera utifrån milstolpen "Kartläggning av 
affärsflöden”.



Frågor & svar | Uppstartsmöte 14/3-23

Kommer det gå att mäta in BK4-väg för biobränsle i VIOL 3?

Svar: Det finns inget som hindrar detta så länge det finns BK4-väg att köra på.

Kommer det vara möjligt att gå in i VIOL 2 för att se gammal information även när VIOL stängts ned?

Svar: VIOL 2 och 3 kommer att rulla parallellt ca ett halvår och även efter detta kommer vissa delar, likt 
Arkiv/VIS/TIS/osv., finnas kvar under en mycket längre period. Exakt vilka delar som kommer finnas kvar och hur 
länge kommer att kommuniceras längre fram.

När jag tar uppgifter på inmätta volymer mot ett köparnummer i VIOL 2, är det samma uppgifter ur
VIOL 3 som jag kan ta ut?

Uppföljningsverktyget ser annorlunda ut i VIOL 3 jämför med VIOL 2 men det går att följa upp på samma saker som 
idag.

När kommer uppgifterna in i VIOL 3 fullt ut så att det går att jämföra med VIOL 2?

Under den period ni har framför er nu kommer ni testa i VIOL 3:s kundtest miljö och kan då jämföra med data från 
VIOL 2. Vi kommer att gå över till VIOL 3 helt vid Go Live som ligger i Q3 2024.



Frågor & svar | Uppstartsmöte 14/3-23 – Frågor uppkomna under demo av VIOL 3

Är det samma förfarande vid affär för returflis? (frågan avsåg skapande av förstaledskontrakt inkl. 
avtalsobjekt)

Svar: Ja, ditt avtalsobjekt kommer då avse industri och sortimentet vara flis. Se e-utbildningen för Förstaledskontrakt 
& Avtalsobjekt i VIOL 3 för mer information.

Kan man bara ha en köpare per avtalsobjekt?

Svar: Nej, du kan ha ett oändligt antal köpare. Du skapar då en redovisningshänvisning per mottagare och destinerar 
till dem. 

Är det möjligt att skapa mallar för i VIOL 3?

Svar: Det går inte att skapa sparade mallar, det är däremot möjligt att kopiera affärsobjekt, ex förstaledskontrakt 
eller redovisningshänvisningar för att skapa nya utan att behöva fylla i all information på nytt. Du kan även skapa 
upp ”tomma” kontrakt och dylikt för att använda dessa som mallar.

Måste man ange befraktare?

Svar: Ja, någon måste ansvara för transporten. Det är dock frivilligt att transportprisräkna i VIOL 3.
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