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Generell information

Mötet genomförs som ett vanligt teamsmöte – det är därför viktigt att alla mutar sina mikrofoner

Mötet kommer spelas in och publiceras på viol3.se i efterhand

Presentationsmaterial från mötet kommer publiceras på viol3.se/dokumentation/möten

Ta dig en god kopp, lyssna, ställa frågor, kommentera och få mer kunskap – mötet blir bättre med 
dialog!

Copyright © 2021 Biometria Ekonomisk förening. Med ensamrätt.



Progressuppföljning av hela VIOL 3 1.0 planen (Inklusive start av PI 19)

Gantt Vy från DevOps över 1.0 planen. 

Alla features som vi levererar är kopplade till en grupp 
med funktionalitet. Ibland pågår utvecklingen av 
gruppen över flera inkrement. Bilden visar de grupper 
som levereras över tid. Flera projekt har 
utveckling/features i varje grupp. 

Den gröna linjen visar var vi befinner oss nu 2021-09-
27 vilket är starten av inkrement PI 19. Det sista 
inkrementet som visas i vyn är PI 22. Vi har i dagsläget 
inga planerade aktiviteter i PI 23 – 25. 

Risker: GAP där utredning pågår (13 st). Kan påverka 
RoT samt Mätning. Vi ser också att beroende på 
utfallet av GAP utredning kan tidigare levererad 
funktion behöva göras om. 



Utfall Tillverkning PI 18: 2021-07-12  - 2021-09-24

Rapporten är hämtad direkt ur Tillverknings 
DevOps och är den vy som pilotkunder har tillgång 
till. 

Inom tillverkning använder samma verktyg för vår 
uppföljning. Vi jobbar också löpande med att 
förbättra rapporten och har bla tagit bort features 
som inte ingår i 1.0 planen. Därav differensen på 
totalen från inkrementsstart: 147 features jämfört 
med verkligt antal feature: 121 

PI 18 har precis avslutats och samtliga inplanerade 
features är klara, dvs i status ”Done”. 
Totalt antal features: 121
Done: 121
Avvikelse: Rapport Stockmätta Volymer flyttat till 
PI 19 enligt samråd med pilotsamordnare, Jan B

Rapporten exkluderar buggar som redovisas 
separat. 



Tillverkning PI 19: 2021-09-27 - 2021-11-19

Rapporten är hämtad direkt ur Tillverknings 
DevOps och är den vy som pilotkunder har tillgång 
till. 

Inkrement PI 19 startades 2021-09-27. Det är 
därför mängden features i status ”New” och 
”Other” då vi inte hunnit detaljera specifikationer, 
utveckla och testa, vilket är kravet innan en 
feature har status done. 

Totalt antal features: 103
Done: 6

Rapporten exkluderar buggar som redovisas 
separat. 



Agenda



Forest Storm Go-Live plan
Tomas Karlsson



Forest Storm Go-Live Plan

Bakgrund och behov

En snapshot på planen

Kommunikationsplan



Bakgrund och behov

Bygger på VIOL 3 Go-Live plan från april 2021

Stort behov av framåtplanering

- Numerär av kunder och resursplanering

15 milstolpar ger möjligt till uppföljning och progressrapportering

17 segment av kunder indelade i 5 kundgrupper (färger)

- 500+ kunder fördelade i kundgrupper

Definition av support och verktyg i de olika grupperna

Mallar och stödjande dokumentation 



Definition av segment och kundgrupper

600+ kunder
(indirekt många fler)

5 grupper av kunder 
(motsvarande omfattning i projekt)

Gröna

Gula

Piloter

Blå

Lila

Piloter

Semipiloter

Tidig projektkund

Projektkund

Omfattande mottagande industri

Mottagande industri

Transportorganisationer

Transportföretag

Utförande Transportföretag

Skogsentreprenörer

Omfattande virkeshandlare

Virkeshandlare

Stora skogsägare

Informationskunder

Privata skogsägare

Biometria

Övriga intressenter

17 segment

Semipiloter

Transportorganisationer



15 milstolpar

# Milstolpe Svart Grön Gul Blå Lila

1 Projektplan med Biometria

2 Plan för IT-leverantörer och egna system

3 Utbildning från Biometria genomförd

4 Affärsflöden fastställda

5 Beslut om strukturer för masterdata

6 Affärsflöden verifierade

7 Migreringsplan skapad

8 Beställa, dokumentera, verifiera data i prod.miljö

9 Biometria har beställt HKOD och övrig masterdata åt kund

10 Utbildningsplan fastställd för slutanvändare

11 Pilotdrift i Produktionsmiljö

12 Fullskaletest

13 All data flyttad till VIOL 3

14 Sign off för driftstart

15 Utbildning av slutanvändare klar



Support och verktyg

Support/Verktyg Svart Grön Gul Blå Lila Grå

Individuella kundprojekt – Utpekad ansvarig Affärskonsult

Delad Affärskonsult – Grupperade kundprojekt

Användarstöd

E-utbildningar

Användardokumentation

Gemensamma informationsforum

Tillgång till Dev.Ops – Frågor och Svar

Program- och Releaseinformation

Stöttning från Piloter/Stora kunder/stora transportföretag

Utskick



Plan per kundgrupp
Ex. Gröna kunder
• Nyttjar omfattande delar av VIOL
• Komplexa flöden
• Omfattande fältköp
• Merparten kommer att behövas för ett godkännande av lösningen
• Förmåga att möta Biometria i ett projekt (tid, resurser, användare, projektvana)
• Många affärsrelationer med stor påverkan på övriga kunder



Sammansatt Go-Live Plan



Kommunikationsplan - Extern

Datum Målgrupp Budskap Kanal

19 okt Piloter Förankra styrelsebeslut, gå igenom milstolparna i mer detalj Teamsmöte

19 okt – 19 nov Pågående projekt Förankra styrelsebeslut, gå igenom milstolparna i mer detalj Teamsmöte

19 okt – 29 okt Ej startade gula När deras projekt är inplanerat (kvartal) att starta upp så att de kan 
förbereda sig. 

Utskick

19 okt – 29 okt Ej startade blå När deras projekt är inplanerat (kvartal) att starta upp så att de kan 
förbereda sig. 

Utskick

19 okt Övriga kunder Informera om styrelsebeslutet och kundplanen för VIOL 3 viol3.se
biometria.se



Sammanfattning

Forest Storm Go-Live Plan bygger till 100% på den plan som styrelsen tog beslut om i april 2021.

Planen bygger på att vi uppnår struktur, men också att vi lyckas med att minska personberoendet. T ex 
genom satsning på att bygga upp e-utbildningar VIOL 3 samt förbättrad dokumentation.

Forest Storm Go-Live Plan är beslutad av styrelsen och blir ett viktigt uppföljnings-/påtryckningsmedel i 
branschen.

Kommunikation kommer att bli viktig både internt och externt.



Demo release PI 17 och PI 18
Systemversion 0.25.0



Schema demo release 
PI 17 & PI 18 
Område Presentatör Ämne

Integration Jessica Nordqvist och Stefan Immefors Specifikationer externa integrationer

Produktion Madeleine Forsman Produktionsunderlag

Mätning Mats Dahlbäck Ommappning timmer

Redovisning Jill Parling Rapport Kvantitet och värde personifierad

Redovisning Axel Laakso Historikrapporter



Externa integrationer 
PI 17 och PI 18
Jessica Nordqvist och Stefan Immefors



Förändringar inom integration

Förändringar gjorda på följande integrationer:

- Köparekontrakt

- Förstaledskontrakt

- Avtalsobjekt

- Plats

- Produktionsresultat skördat sortiment

- Produktionsresultat skördade stammar

- Kvantitet råvara

- Kvantitet råvara transport

- Värde råvara

- Värde transport

- Transportunderlag

- Transportuppgifter

- Fakturaunderlag tilläggstjänster

Ni hittar senaste dokumentationen på 
https://viol3.se/integrationer/integrationsspecifikationer/

Ni hittar senaste version av ISS för

respektive integration på

https://viol3.se/plan-integrationer-viol-3/

https://viol3.se/integrationer/integrationsspecifikationer/
https://viol3.se/plan-integrationer-viol-3/


Produktionsunderlag
Madeleine Forsman



Produktionsunderlag skapas inte om avtalsobjektet avser industri

Det skapas inte längre produktionsunderlag för avtalsobjekt där man i förstaledskontrakt angett att 
avtalsobjektet avser industri



Mappning av normaltimmer 
till klentimmer
Mats Dahlbäck



Så här gör man idag

I dagens VIOL 2 så kan man på virkesorderraden i fältet mätningsbestämmelse ange från vilken 
diameter något skall omkodas till. I detta fall, stockar <16 cm skall omkodas till SS 28 klentimmer

Hanteringen i VIOL 2 är att man vid stockmätningen mäter in normaltimmer 011,012 osv och när det 
kommer in i redovisningen så kodas det om till 281,282 osv.

Idag så finns det flera gränser som man använder sig av 20cm, 18cm, 16cm …



VIOL 3

OBS!!! Funktionen att mappa produkter från normaltimmer till klentimmer finns i dagsläget enbart i 
MPS Ny (Mätplatsstöd). MPS Ny finns i dagsläget enbart för miljöerna BIOtest02 och SIT3.
Funktionen hanteras genom att sätta upp SITE-unika handelssortiment med produkter som styr på 
dimension som mappar det stockdata som vi tar emot från stockmätningsanläggningarna mot dessa 
VIOL3 produkter. 

Om man behöver fler dimensionsgränser så måste varje dimensionsgräns hanteras i ett separat SITE-
unikt handelssortiment



Sågverket vill mappa om stockmätt normaltimmer klenare än 190mm till 
klentimmerprodukter och beställer ett SITE-unikt handelssortiment för detta

HS 011-1 (SITE)
0 klassning

Produkter
0110
0120

01283
2810189
2820189

9991
9992
9993
9994
9995
9996
9997
9998
9999

Produkt
2820189 Granklentimmer oklassat, <=189mm

Attribut

VIOL2 sortiment 01,02,03,04,28

Trädslagsklass 2 (gran)

Kvalitetsklass 0

Stockdiameter <=189



SS TK DIA LGD 
01 20 183 507 

VIOL 2 sortiment 01,02,03,04,28

Trädslagsklass 2 (gran)

Kvalitetsklass 0

Stockdiameter <=189

Mappad VIOL 3 produkt
Trädslagsklass LGD Dia Kval

Granklentimmer oklassat, <=189mm 2 507 183 0

Stock från mätram
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Vi tittar i nya mätplatsstödet



Rapport 
Kvantitet och värde -
personifierad
Jill Parling



Historikrapporter
Axel Laakso



Gap VIOL 3
Anna Maria Wall



Beslutade gap 1.0 planen

17 st lösta & 
levererade

• 10 st i PI 16

• 4 st i PI 17

• 3 st i PI 18

13 st
lösningsutredning 

pågår

• Planeras in i ett 
inkrement så snart 
utredning är klar

7 st planerade för 
utveckling i 1.0 

planen

• 5 st i PI 20

• 2 st i PI 22



Lösta och levererade gap

Det går inte att byta prisuppgörelse och prisvillkor på ett aktivt kontrakt
Ändra destineringsansvarig i aktivt förstaledskontrakt
Ändra destineringsansvarig och Ja/Nej på ett destineringsunderlag
Ingen möjlighet att använda sig av olika tillåtna längder vid olika klasser i samma grundprismatriskomponent
Ändra förutsättningar på FLK, AO, KK
Integration av priskomponenter för kontrakt
Frånplats på transportsedel rad fattas 
Risk för dubletter i AO
Gap datum – en samlingsdefekt för att beskriva samtliga gap
Ägare övervikts- och lastutfyllnadskomponent
Id och namn på använd std-komponent på MTIS-Product
Behov av att säljaren på befraktarkontraktet ska kunna vara ägare av sortimentsgrupp
Hantering av fullmakt till annan huvudkod
Kopiera förstaledskontrakt
Går inte att sätta upp båtkollektiv
Översikt av pris saknas
Extern prisreferens kommer inte med i MTIS-Logistics

17 st lösta & 
levererade

• 10 st i PI 16

• 4 st i PI 17

• 3 st i PI 18



Test och kvalitetsarbete PI 18
Tommy Fjellström och Jan Björkman



Bakgrund test samarbete

Uppstart i ny form vecka 10 2021 efter ett första möte

Ursprunglig målsättning:

- Förmedla hur pilotgruppen testar 

- Höja kvaliteten på leveranser

- Förbereda piloterna bättre på vad som kommer komma – dialog!

- Öka stoltheten i arbetet runt test, gemensamt piloter och Biometrias testorganisation



Målsättning testsamarbetet

Att vi tillsammans skapar ett utvecklande samarbete med: 

- Kompetensutveckling 

- Samarbete

- Transparens

- Kvalitetshöjande mål

- Support av programtest och Forest Storm

- Kvalitetsfokus



WSS som förstepilot

Rollen som förstepilot innebär bland annat att säkra kvaliteten på Biometrias 
release innan den blir tillgänglig för övriga piloter

Ett omtag på samarbetet påbörjades i juni 2021 inför releasen av PI 18 med:

- En dedikerad resurs från programtest, Ulrica Carlsson, som arbetar tillsammans med FS 
Beatrice Yxhammar 

- Biometria går igenom vad som kan testas och vad som WSS bör fokusera sina tester på

- Gemensam planering

- Återkommande gemensamma möten

- Löpande information om leveranser och status

- Snabb support och avvikelsehantering

- Gemensam avrapportering av inkrementet som underlag för piloterna och som 
beslutsunderlag för programmet



Idealinkrement & arbetsordning, Testforum

TF

TF

TF



Process för gemensamt testarbete, Piloter & Biometria

Inkrement X

Möte/n 
WSS/BM
Syftar till att 
sätta grunder
/förväntningar 
mm. inför 
aktuellt PI

1

Möte BM & 
piloter, 
information och 
genom-gång 
från fg. tester
- Vad var bra?
- Vad gick 

snett?
- Vad ändrar 

vi ?

Utifrån 
inledande 
möten WSS 
”heads up” för 
övriga piloter

Testmall fylls i 
av piloterna 
utifrån 
inhämtad 
information

2

Möte,testmall
BM/piloter, 
genomgång & 
diskussion 
Testmallar

Eget arbete 
piloter med 
analys & 
genomgång av 
påverkan etc. 
inför kommande 
tester & 
leverans

Utvärdering, 
genomgång av 
testmallar,
Biometria, samt 
egna interna PI-
tester



Inkrement X

3

Möte BM & 
piloter, 
Uppföljning av 
utförda intern-
tester, 
Biometria & 
WSS tester

Inkrement Y

Leverans & Tester 
(piloter), 
testrapport för 
inkrementet tas 
fram och levereras 
till BM.

Fortsatt arbete 
utifrån möte med 
förberedelser 
inför PI-leverans 
(Biometria) & 
kommande tester 
(Piloterna)

1

Möte BM & 
piloter, 
information och 
genom-gång 
från fg. tester
- Vad var bra?
- Vad gick 

snett?
- Vad ändrar 

vi ?

Utifrån 
inledande 
möten WSS 
”heads up” för 
övriga piloter

Möte/n 
WSS/BM
Syftar till att 
sätta grunder
/förväntningar 
mm. inför 
aktuellt PI

Process för gemensamt testarbete, Piloter & Biometria



Ny extern webb
Information om projekt Göta - Kanaler
Pia Sundkvist de Beau



Bakgrund

Behov av ny modern webb baserad på cms-verktyg som möjliggör automatisering av innehåll

Många olika webbplatser som källor till information för kunderna, svårnavigerat

Ny grafisk profil framtagen för Biometria

Behov av att minska mängden manuellt arbete

Behov av Biometria-gemensam arkitektur och strategi för webb

Copyright © 2021 Biometria Ekonomisk förening. Med ensamrätt.



Avgränsat (kommer i senare versioner)

Integration till Violweb/VIOL 2 tjänster

Integration till SalesForce, supportärenden inkl dialog och historik

Automatisering kring release notes VIOL 3

Prenumerationer från webbplatsen

Copyright © 2021 Biometria Ekonomisk förening. Med ensamrätt.



Sneakpeak i testmiljön



Frågor?



Nyfiken på PI 19?

• Fredag 19/11

• Kundtest öppnar 17:00
Nästa 

release

• Torsdag 25/11

• Kl 14:00 – 15:30
Nästa 

kundmöte




