
Produktionsrapportering

Produktionsrapportering med Sender XC  
underlättar maskinförarens arbete och 
skickar automatiskt filer till uppdrags- 
givare och kvalitetsrevisorer. 

Mottagande industrier ställer idag allt 
större krav på kvalitén på tillredning-
en av råvara i skogen och att följa upp 
drivningsarbetet är en förutsättning för 
att kunna planera arbetet så att rätt  
råvara styrs till rätt industri.

Sender XC ger många fördelar
 Sender XC är ett program, med tydligt användargränsnitt, 
som ger en snabbare och säkrare rapportering och under-
lättar maskinförarens arbete med att kontinuerligt skicka 
filer till uppdragsgivare, kvalitetsrevisorer och mottag-
ande industrier. Förutsättningen är givetvis att maskinen 
har kontakt via det mobila bredbandsnätet.

Programmet förmedlar produktions-, drift-, kon-
troll- och kalibreringsfiler med automatik från skörda-
re och skotare och hanterar filer enligt StanForD och 
StanForD2010-fomat.
Förutom att skicka filer är Sender XC förberett för att ta 
emot nya instruktioner, exempelvis när konjunkturen 
på en viss marknad förändras eller när egenskaperna 
för en viss produkt förändras.

Produktionsrapportering från skördare och skotare 
ger dessutom produktionsplanerare och transportleda-
re förutsättningar för en god planeraring av transpor-
ten av råvara till mottagnade industri men också att 
råvaran tillreds enligt mottagarens önskemål.

Tjänsten Produktionsrapportering är en förutsättning 
för att kunna göra uppföljning i Biometrias tjänster 
PRINS och Kvalitetssäkring skördare.

Förutsättningar och tekniska krav

• Att mobilt bredband finns installerat i maskinen
• Att operativsystemet är WindowsXP med Service-

Pack3 – Windows 8.1
• Att maskinen har stöd för Dotnet 3.5

Om du inte uppfyller de tekniska kraven för Sender XC 
kan SDC istället erbjuda alternativa lösningar i form av 
enklare rapportering via talsvar eller webbrapporte-
ring.

Så här installerar du Sender XC 

1. Gå in på biometria.se eller violweb och fyll i be-
ställningsblanketten för Sender XC. Observera att 
du använder samma SDCID som tidigare! 

2. Invänta inloggningsuppgifter via sms eller mail. 
3. Gå in på biometria.se och ladda ner  

programmet Sender XC.
4. Aktivera installationen av Sender XC i maskinda-

torn och följ instruktionen.
5. Fyll i de inloggninguppgifter du fått via sms eller 

mail samt övriga grundinställningar och ange sök-
vägar till de filtyper du vill skicka.

6. Klart för sändning!
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