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1 Revisionshistorik 
 
Revisionshistoria för rekommendationer. 
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 2022-01-29 MG/LS 
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2 Introduktion 
 
Detta PM ämnar bidra till att skapa en sammanfattande bild av första pilotens (WSS) 
upplevelse av testarbetet för PI 20 samt fånga upp förbättringspotential hos Biometria 
i form av rekommendationer inför kommande inkrement och det fortlöpande 
testarbetet. Det innehåller också rekommendationer till övriga piloter och kunder 
inför release av funktionalitet som WSS testat inför PI 20.  
 

2.1 Syfte & Mål 

Syfte och mål med denna rapport är att skapa en sammanfattande bild av WSS 
rekommendationer som uppkommit i samband med det testarbete som genomförts i 
PI 20.  
 

3 Bakgrund 

3.1 Bakgrund till rekommendationerna  

I PI 20 levererade betydligt fler funktioner jämfört med tidigare leveranser. Det har i 
flera fall varit tidskrävande att förbereda testfallen. Detta har gjort att vi fått 
prioritera vad vi testat.  

3.1.1 Upplevd kvalité på leverans (utifrån testerna, funktionalitet etc.).  

Kvalitén på leveransen har varit bra på det som testats. Tidigare problem med att inte 
kunde köra en rapport har inte förekommit den här gången. Vi har endast registrerat 
4 buggar.  

3.1.2 Kvalité på kommunikation vid leverans  

Informationen inför och under testperioden har även denna gång fungerat utmärkt.  
 

4 Rekommendationer till Biometria 
• Eftersom leveransen är omfattande och flera är komplicerade så är det viktigt 

att dom som ska testa får bra instruktioner om hur man testar på bästa sätt och 
vad man ska tänka på när man preparerar sina testfall.  

• Viktigt att tydlig informera om att det behövs nya prenumerationer på 
meddelanden för att det ska gå att testa. 

• Angående Separera vikter från mätresultat transport, undrar vi varför man 
gjort denna ändring. Vi tycker det underlättar för t.ex kontroll av överlast om 
vikten hade varit fördelat på leveranserna. 
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5 Rekommendationer till Piloter 
 

• Säkerställ att ni får information från Biometria angående vad leveransen 
handlar om och framför allt hur den ska testas. 

• Det är många leveranser. Ni kan behöva prioritera vilka som verkligen är 
viktiga för er annars blir det svårt att hinna med. 

• För att testa integrationen av RH krävs att man är klar med kommunikationen 
med sina lokala system. Detta kan ju ta lång tid att få klart innan testarna kan 
börja.  

• Notera att rapportinställningarna till rapporten “Stockmätta volymer 
stocknota” finns i ny rapportportal. 
 

 
 


