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Revisionshistorik 
 
Revisionshistoria för dokumentet. 
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Tjänsteområde Transport 

1.1 Introduktion 

1.1.1 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.  
 

1.2 Korrigera enkla fall av transportuppgifter 
Det finns nu möjlighet att korrigera enkla fall av transportuppgifter. Exempel på värden 

som kan korrigeras är t.ex avstånd och viaplats. Även Ansvarig förmedlande eller 

utförande transportföretag kan korrigeras. 

  

1.2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR eller BEGRÄNSNINGAR  
Endast leveranser som har Leveranstillfällestatus = ”Transportleverans avvisad” eller 

”Godkänd för transportredovisning” går att korrigera 
  

1.3.1 PRINTBILD  
Vänligen se funktionsbeskrivningsfilmen för ”Korrigera transportuppgifter-enkla fall”.  

  

1.4.1 STEG FÖR STEG   

1. I formuläret ”Redovisad mätning transport” välj transport med 

Leveranstillfällestatus = ”Transportleverans avvisad”. 

2. I menyn välj ”Register/Mellanlagringsregister”. 

3. Formulär ”Stagingtabell för leveranstillfälle” öppnas.  

4. I menyn välj ”Påbörja korrigering”.  

5. Korrigera önskad transportuppgift, t.ex ”Lastande företag”. 

6. I menyn välj ”Verifiera korrigering”. 

7. Stäng formuläret med ”X”. 

8. Tillbaka i formulär ”Redovisad mätning transport” i menyn välj ”Funktioner/Utför 

korrigering”. 

9. I popup fönstret ”Bekräfta korrigering” välj ”Utför korrigering”. Följande sker då; 

 

 

Aktuell leverans kommer att uppdateras förutsatt att data justerats i 

mellanlagringsregister. Oavsett om någon data faktiskt har förändrats kommer även; 

 

• Nya rader för kontraktskedjan kommer att skapas med hänsyn tagen till ev. 

korrigeringar i mellanlagringsregister samt nya/uppdaterade befraktarkontrakt 

alternativt transportkontrakt. Detta kommer att utföras oavsett om någon data 

faktiskt har förändrats. 
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• Nya transportkvantiteter kommer att tas fram. Detta kommer att utföras oavsett om 

någon data faktiskt har förändrats. 

• En ny värdeberäkning kommer att utföras. Existerar en tidigare värdeberäkning 

kommer denna att makuleras. Detta kommer att utföras oavsett om någon data 

faktiskt har förändrats. 

• ”Transportuppgifter” kommer att integreras ut igen. Detta kommer att utföras 

oavsett om någon data faktiskt har förändrats. 

• Som ett resultat av korrigeringen skickas ett Cancel-meddelande för 

”Transportuppgifter” till den aktör som tidigare har varit med i affärsledskedjan för 

transport men denna händelse blivit borttagen. 

• Integration ”Värde transport” kommer att integreras ut igen. Detta kommer att 

utföras oavsett om någon data faktiskt har förändrats. 

 


