
 

 
  

Iris, mätargränssnitt 
 

Versionsnummer 0.6 

Iris är en webbapplikation för att registrera transportörsavlämning och mäta 
i bilder. 

 
Denna handbok beskriver hur du som mätare använder Iris mätargränssnitt. 
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1 Revisionshistorik 
 
Revisionshistoria för handboken Iris, Transportörsavlämning på bildmätplatser. 
 
Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan uppdateras.  
 

Version Ändring Datum Signatur 
0.1 Dokument skapat 2016-10-28 Anna Alnefelt, Dohi Agency 
0.2 Dokument uppdaterat 2017-02-14 Anna Alnefelt, Dohi Agency 
0.3 Dokument uppdaterat 2017-06-14 Marie Söder, SDC 
0.4 Dokument uppdaterat 2018-03-01 Mikael Friman, Dohi Agency 
0.5 Dokument uppdaterat 2019-12-16 Mikael Friman, B3 Consulting 

0.6 Dokument uppdaterat 2020-11-12 Marie Söder, Biometria 
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2 Om Iris 
Iris är verktyget för bildmätning. 

2.1 Förutsättningar 
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• Ett användarkonto hos Biometria med rollen Bildmätare. 

• Dator med internetuppkoppling, Iris används online. 

• Iris är anpassad för att användas på två 27” skärmar, expandera webbläsarfönstret över 

båda skärmarna för bästa användarupplevelse. 

2.2 Systemrekommendationer 

• Dator med uppdaterad version av webbläsaren Google Chrome. 
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3 Inloggning 
Gå till iris.sdc.se. 
Välkommen till Iris Mätargränssnitt! Logga in med ditt AD-konto. 
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4 Inställningar 

4.1 Öppettider 
Öppettider för mätplatserna ställs in i MätaAdmin. Både bildmätcentralen och bildmätplatsen 
måste vara öppen för att bildmätplatsen ska visas som öppen. Om något inträffar på mätplatsen, 
exempelvis om en kamera är ur funktion, och mätplatsen inte kan användas så kan du stänga 
mätplatsen tillfälligt. Då kommer chauffören inte kunna registrera en avlämning förrän 
mätplatsen öppnas igen. 
 

 
 

4.2 Bevaka mätplatser 
Klicka på inställningar och välj de mätplatser du ska bevaka och få mottagningskontroll från. 
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4.3 Larmljud för mottagningskontroll 
Klicka på inställningar. Markera rutan för larmljud om du vill höra ett ljud när det kommer en ny 
mottagningskontroll till någon av de mätplatser du valt att bevaka. Avmarkera rutan för 
larmljud om du inte vill höra något ljud. 
 

 
 

4.4 Arbeta på två skärmar 
Iris Mätargränssnitt är anpassat för att du ska kunna arbeta på två stora skärmar med samma 
webbläsare. Maximera webbläsarfönstret över dina två skärmar. Klicka sedan på ikonen för att 
dela skärmyta.  
 

 
 
 
Placera strecket i brytpunkten mellan dina skärmar för optimal användning av två skärmar.  
 

 
 
 
 
 
 
 

4.5 Byta BMC 
Om du som mätare är ansluten till flera BMC så kan du här välja vilken BMC som du just nu skall 
bevaka. 
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5 Mottagningskontroll översikt 
När du loggar in möts du av en lista på de bilder som väntar på mottagningskontroll. Du kan se 
kortidentitet, när bilderna blev tagna, hur länge chauffören har väntat och vilken mätplats 
bilderna skickas från. Om en annan mätare kontrollerar bilderna så visas mätarens 
mätlagsnummer i kolumnen för kontrollant. Du kan då titta på bilderna, men inte 
godkänna/neka dem själv, genom att klicka på ”Visa”. Klicka på ”Kontrollera” om du vill göra en 
mottagningskontroll. 
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6 Utför mottagningskontroll 
Du behöver titta på alla bilder för att kunna godkänna mottagningskontrollen.  
 
Det går att zooma i bilden genom att hålla muspekaren över bilden och scrolla. När du har 
zoomat in kan du klicka och dra för att flytta runt i bilden. 
 
Mätande bilder ligger på vänster skärm och informationsbilder ligger på höger 
skärm. Det går även att zooma i informationsbilderna samt mäta med 
frimätningsverktyget i informationsbilderna. 
 
Klicka på ”Godkänn” om allt ser bra ut. 
 

 
 

6.1 Begär ändring 
Om det är något som inte stämmer som chauffören kan ändra, klicka på ”Begär ändring”. Välj om 
det är bilderna som behöver tas om, värdet för kran eller om någon leveransinformation ska 
ändras, någon av rutorna måste markeras för att du ska kunna begära ändringen. Du har också 
möjlighet att skicka ett meddelande till chauffören. 
 

 

6.2 Mätningsvägran 
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Klicka på ”Neka” om du vill göra en mätningsvägran. Du behöver skriva ett meddelande i 
samband med att du nekar mottagningskontrollen för att kunna skicka informationen till 
chauffören. 
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7 Mätning översikt 
Klicka på fliken ”Mätning” i översikten för att se vilka mätningar som går att mäta. Om en 
mätning är upptagen av en annan mätare så kan du endast titta på mätningen genom att klicka 
på ”Visa”. En mätning som är tillgänglig har inget mätlagsnummer för mätare och det går att 
klicka på knappen ”Mät”. 
 

 
 

7.1 Sök och filtrera 
Du kan göra sökningar på RNR, Från och Till datum samt på mätplats. Det går också att filtrera 
på RNR, Datum, Plats, Mottagningskontrollant, Mätare samt Status. 
 

7.2 Status på mätning 
När mätaren klickar på en mätning så görs en kontroll mot DORIS om mätningen är redo att 
mätas. Om mätningen inte är det så visas ett felmeddelande. Prova igen lite senare. 
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8 Kalibrera kamera 

 

8.1 Kalibreringsvärde saknas 

Om det saknas kalibreringsvärde för en kamera kommer inte Chaufför att 
kunna göra avlämning. För att starta en kalibrering, skriv "KALIBRERA" i 
Åkaravlämningens kort-id fält. 
 

 

 
OBS! När en ny mätplats sätts upp måste alltid alla kameror kalibreras första gången de ska 
användas. OBS! En CIND-rigg kräver Ingen kalibrering. 
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8.2 Utför kalibrering 
Klicka på ”Inställningar" längst upp till höger och välj fliken "kalibrering” för att utföra 
kalibrering. 
 

 

 
 

I kalibreringsvyn ser du vilken kamera som kalibreras för tillfället. Mät mellan 
markeringarna i bilden och fyll i längden för måttet i verkligheten i rutan för 
”Kalibreringspinnens längd (cm)”. Då visas ett värde i fältet ”Cm per px” som 
är det nya kalibreringsvärdet. Klicka på ”Klar” för att spara värdet och gå 
tillbaka till mätningen. 
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9 Utför mätning 

9.1 Manuell mätning 
Klicka på en mätning för att påbörja mäta den. 
 
Den trave som du arbetar med för tillfället är markerad i den lilla lastbilen längst upp till vänster 
i vyn. 
 

 
 
Klicka en gång i bilden för att påbörja en gul mätningsrektangel. Klicka en gång till för att fästa 
den gula rektangeln. Det går att dra i linjerna för att ändra storlek på den gula rektangeln. Klicka 
på soptunnan i övre vänstra hörnet om du vill dra en helt ny rektangel. Du har även möjlighet att 
frimäta i den aktiva mätande bilden genom att klicka på ”strecket” i verktygsmenyn i övre 
vänstra hörnet av bilden. 
 

 
Det går att zooma i bilden genom att hålla muspekaren över bilden och scrolla. När du har 
zoomat in kan du klicka och dra för att flytta runt i bilden. 
 
 
Längd och höjd fylls i automatiskt beroende på hur stor rektangel du har dragit i bilden. Bredd 
läses in från ekipageinformationen, men går att ändra om så önskas. 
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Fyll i FV% och övriga uppgifter för aktuell trave. Klicka på ”Nästa” när du är klar och gör likadant 
för resterande travar i leveransen. Klicka på ”Spara och skicka” när hela leveransen är ifylld och 
”Spara och skicka”-knappen blivit aktiv. 
 

 
 
Om det går bra att avsluta mätningen i Doris så kommer du få meddelande om det. 
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9.2 Travmått från utrustning 

Om travmått kommer från utrustning så är grunden i mätningen den samma som vid manuell 
mätning men utrustning har givit mått som mätaren skall bedöma och ta beslut om att använda 
eller förkasta. En blå rektangel visas vid mått från utrustning och gul rektangel vid manuell 
mätning. När mått kommer från utrustning så visas information om detta i övre högra hörnet av 
den mätande bilden. 
 
Dom utrustning som idag levererar mått är:  
AIDA: AI-tjänst som levererar stocklängd och höjd med hjälp av bilder från en Biometria-rigg. 
CIND: Stereokameror som skannar lastbilen och skapar en 3D-modell som analyseras och 
genererar en längd, bredd, höjd och, om så är inställt, även en vedvolymprocent. 
Mabema: Lasertriangulering som skannar lastbilen och skapar en 3D-modell som analyseras 
och genererar en längd, bredd, höjd och vedvolymprocent. 
 
 

 
 
 

9.2.1 Förkasta travmått från utrustning 

Om mätaren bedömer att måtten från utrustningen inte är korrekta så utförs en manuell 
mätning genom att klicka på papperskorgen i övre vänstra hörnet av den mätande bilden. 
Mätaren utför därefter en manuell mätning. 
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10 Arkiv översikt 
I arkivet kan du se de mätningar med tre olika statusar: 
Godkänd: Mätningar som är skickade till och godkända av DORIS 
Kompletteras i DORIS: Mätningar som kräver en komplettering i DORIS 
Nekad: Mätningar som blivit nekade i mottagningskontrollen 
 

 

10.1 Sök och filtrera 
Du kan söka på mätningar genom att fylla i det RNR-nummer du söker i sökrutan. Det går också 
att filtrera på väntande mätningar baserat på från/till-datum och vilken mätplats som 
mätningen blev utförd på. 
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11 Godkända mätningar 
Klicka på en mätning i arkivet för att se information om den.  
 
Det går att se alla bilder, hur den gula rektangeln blivit dragen och vilken information som är 
sparad om mätningen. Det går också att se vilken mätare som utförde mottagningskontrollen 
och vilken mätare som utförde mätningen. 
 
Navigera mellan travarna med pilarna under lilla lastbilen i vänstra hörnet. 
 

 
 
Klicka på ”Tillbaka” för att gå tillbaka till arkivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Biometria  

Box 89 | 751 03 UPPSALA | 010-228 50 00 |info@biometria.se | www.biometria.se  20 (22) 
   

IRIS, 
TRANSPORTÖR

SAVLÄMNING 
 

2019-12-16 

 

12 Välj att avsluta mätningen i DORIS 
Om mätaren av någon anledning inte vill att mätningen automatiskt ska avslutas i DORIS så finns 
valet att manuellt avsluta mätningen i DORIS. 
Markera rutan ”Avsluta mätning i DORIS” för att göra detta. 
 

 
 

13 Mätning behöver avslutas i DORIS 
Om mätningen inte kan avslutas via Iris utan behöver kompletteras i DORIS får mätaren ett 
meddelande om detta då han försöker spara mätningen. 
 

 
 
I arkivet presenteras en mätning som behöver kompletteras i DORIS på samma sätt som en 
godkänd mätning. 
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14 Nekad mottagningskontroll / Mätningsvägran  
Klicka på ”Visa” för en nekad mätning i arkivet för att se information om den.  
 
Det går att se alla bilder och vilken information som chauffören lämnat om mätningen. Det visas 
ingen övrig mätdata eftersom mätningen blev nekad i mottagningskontrollen. 
 
Navigera mellan travarna med pilarna under lilla lastbilen i vänstra hörnet. 
 

 
 
Klicka på ”Tillbaka” eller för att gå tillbaka till arkivet. 
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15 Kontakta oss 
Om du har frågor och inte hittar det du söker i handböckerna kan du skicka e-post eller ringa till 
Biometrias support. Mer information om vår support hittar du på Violweb eller biometria.se. 
 
E-post:  support@biometria.se 
 
Telefon: 010-228 59 00  
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