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Revisionshistorik 
Revisionshistoria för handboken kontraktskedja.  

 

Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i sidhuvudet 

uppdateras.  
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1.0 
Justerat inför release VIOL 3 systemversion 

0.18.0 
2020-06-11 MAJA 
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1 Kontraktskedja 
En kontraktskedja används i de fall när ett eller flera köparekontrakt ska ingå i en viss förutbestämd 

kedja av affärer. Kontraktskedjans syfte är att identifiera de köparekontrakt som ingår i kedjan. 

Dessutom förenklas administrationsarbetet genom att en viss kontraktskedja kan återanvändas flera 

gånger utan att varje gång behöva ange identitet på de köparekontrakt som ingår i ett visst affärsflöde. 

En kontraktskedja är stabil över viss tid och kommer att kunna användas i samband med fysiska 

leveranser från flera olika avtalsobjekt och för flera sortiment. 

 

1.1 Affär med ett affärsled 

I de fall där det endast finns ett förstaledskontrakt skapas ingen kontraktskedja. 

Redovisningshänvisningen ska då göras utan en kontraktskedja. För mer information om 

redovisningshänvisningen, läs i handboken för redovisningshänvisning. 

1.2 Förutsättningar 

För att kunna skapa en kontraktskedja krävs minst ett aktivt köparekontrakt.  

1.3 Skapa en Kontraktskedja 

1. Kontraktskedja finns under arbetsytan Hantera råvaruaffär. 

2. Välj Ny för att skapa en ny kontraktskedja. När kontraktskedjan skapas får den ett unikt 

kontraktskedjenummer. 

 

 
 

3. Fyll i Namn, Kontraktskedjeansvarig och eventuell Extern kontraktskedjereferens. Kontrakten 

man vill lägga till i kontraktskedjan kan sökas fram genom att filtrera någon av rubrikerna 

markerade i den röda rutan, exempelvis rubrikerna för Kontraktsnummer eller Köparekontrakt. 
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4. Markera det kontrakt som ska läggas till i kedjan genom att klicka på den markerade pilen. 

 
 

5. När första kontraktet är invalt kan man välja att lägga till fler kontrakt i kedjan. Notera att när man 

valt in ett köparekontrakt filtreras listan på övriga köparekontrakt så att man endast kan välja in 

kontrakt där köparen i föregående led är säljare i nästkommande. Även kontrakt där säljaren tillhör 

samma organisationsstruktur, det vill säga har samma huvudkod, som köparen i föregående led 

filtreras fram. Man kan ta bort kontrakt ur kedjan genom att trycka på pilen ovanför den 

markerade pilen i bilden ovan. 

 

 
 

6. När alla kontrakt som ska ingå i kedjan har valts, välj OK.  

 

7. Kontrollera att uppgifterna stämmer. När det är gjort, aktivera kontraktskedjan genom att trycka på 

Status och välj sedan Aktiv. 
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1.4 Giltighetsdatum   

Startdatum för en kontraktskedja ärvs från de ingående kontrakten. Giltig från och med-datumet kan 

tidigast vara från dagens datum. Giltig från och med datumet kan flyttas framåt i tiden men kan inte 

vara senare än giltig till och med datumet.  

 

Slutdatum för en kontraktskedja ärvs också från de ingående köparekontrakten. Till och med-datumet 

på en aktiv kontraktskedja går inte att ändra. Om statusen på kontraktskedjan är preliminär, kan till 

och med-datumet ändras bakåt. Slutdatumet kan dock inte vara tidigare än från och med-datumet.   

1.5 Ta bort kontraktskedja  

För att avsluta en kontraktskedja gör du följande:  

 

 

1. Klicka på ”Redigera” medans du är inne på den specifika kontraktskedjan 
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2. Klicka på status ”Avslutad” Observera att status avslutad på kontraktskedjan kan inte anges 

om kontraktskedjan ingår i en aktiv redovisningshänvisning. 

 
          

 

 


