
 

 
  

Sammanfattning 
Denna manual beskriver de viktigaste funktionerna för våra 
kunder och hur de används på den externa webben. Den är 

inte en komplett beskrivning av allt som finns på externa 
webben.  
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1 Förutsättningar 
Externa webben finns på adress: 
https://www.biometria.se/ 
 
Mina sidor innehåller tre delar: Violweb, VIOL 3 samt Biometria Utbildning.  
För att få tillgång till Violweb krävs en uppkoppling (VPN eller webbaccess) mot 
Biometria. För tillgång till VIOL 3 krävs ett AD-konto. Detta beställs via Biometria 
Support.  
Biometria Utbildning får du tillgång till när du har blivit anmäld till någon av 
Biometrias utbildningar. Anmälan görs i formulär via Biometrias hemsida och 
fliken ”Utbildningar” alt. via www.biometria.se/utbildningar. Välj utbildning och 
klicka vidare till anmälan. 
  
För att få tillgång till papiNet® integrationsspecifikationer krävs ett lösenord.  
Se avsnittet om papiNet® specifikationer. Lösenordet beställs via Biometria 
Support.  
 

2 Struktur för webben 
 

2.1 Om Biometria 
Under den här fliken hittar du grundläggande information om Biometria, 
föreningsstyrning, virkesmätning och innovation.  

 

2.2 Tjänster 
Under fliken tjänster finns information om Produktion, Transport, Mätning, 
Redovisning, Kontroll och Revision, Övriga tjänster, Priser, Avtal och Planer samt 
tillgänglighet för Biometrias IT-tjänster.  
 

https://www.biometria.se/
http://www.biometria.se/utbildningar
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2.3 Utbildningar 
Här hittar du information om våra utbildningar: Biometria Utbildning, Skog 
Industri och Övriga utbildningar. Här kan du även logga in till Biometria 
Utbildning.   
 

 

2.4 Karriär 
Här finns våra lediga tjänster och möjlighet att läsa mer om hur det är att arbeta 
på Biometria samt information riktad mot studenter. 
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2.5 Media 
Här finns aktuell information från Biometria, pressinformation och länkar till 
våra sociala medier.  
 

 

2.6 Publikationer 
Under Publikationer finns allt som rör informationsmaterial, 
mätningsinstruktioner, statistik och rapporter, standarder samt dokumentation 
IT-tjänster 

 
 

2.7 VIOL 3 
Här har vi samlat allt som har med VIOL 3 att göra, du hittar information Om 
VIOL 3, aktuellt, användardokumentation, release notes och rapporter från 
programmet samt integrationer.  
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2.8 Kontakt och Support 
Under Kontakt och Support hittar du våra kontaktuppgifter, E-tjänster, 
Information som rör bank och betalning, hur du gör en reklamation av t.ex. en 
mätning eller redovisning samt driftstatus för Biometrias IT-tjänster.  
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3 VIOL 3-information 
För att du ska få bästa förutsättningar att hitta den information du behöver om 
VIOL 3 på vår hemsida kommer här en kort sammanfattning. 
 

3.1 Om VIOL 3 
Grundläggande information, så som grundprinciper och syfte med VIOL 3, samt 
information om de olika tjänsterna i VIOL 3. 
 Här finns också övergripande plan för programmet samt mer detaljerad 
information om vad som är planerat internt och externt de kommande veckorna 
för programmet under ”Programkalender”. Du hittar även Planer och 
information från vår kundorganisation Forest Storm. Avslutningsvis finns det en 
flik med information från Biometria och våra kunder.  
 

3.2 Aktuellt 
Läs våra nyheter, nyhetsbrev samt lyssna på tidigare avsnitt av V3-podden.  
 

3.3 Användardokumentation 
Under användardokumentation finns det bland annat dokument som rör ”best 
practice” för att underlätta användande av VIOL 3 och White papers som 
förklarar varför VIOL 3 är upplagt som det är. Här finns också Handböcker som 
beskriver hur VIOL 3 används inom ett specifikt område och Instruktioner som 
rekommenderar hur enskilda komponenter kan användas inom VIOL 3. 
 
Du kan också titta på filmer som rör VIOL 3, se tidigare seminarier rörande VIOL 
3 och även anmäla dig till kommande seminarier.  
Under Övrig dokumentation finns det ett flertal olika typer av dokument så som 
produktlistor per site, funktionsbeskrivningar och begreppslistor. Här samlas 
också filmer från våra tidigare genomförda kundmöten.  

3.4 Release notes och rapporter 
Här finns aktuella och arkiverade release notes för VIOL 3 samt gap-rapporter 
som beskriver hantering av upptäckta gap.  

3.5 Integrationer 
Här finns aktuell information samt planer och specifikationer för integration 
med Biometrias VIOL 3 system. För att VIOL 3 ska fungera vid driftsättning 
behöver du som kund se över dina integrationer med Biometria, dvs hur ditt 
företags systemlösning kopplar mot Biometrias. 
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4 Mina sidor 
Via Mina sidor kan en användare får tillgång till Violweb, Mina sidor VIOL 3 
(inkl. VIOL 3-tjänster i kundtestmiljön) samt Biometria Utbildning. 

4.1 Kakor 
Första gången du besöker nya biometria.se får du frågan om inställningar för 
kakor. Gör ditt val, detta sparas i ett år om du inte själv rensar bort kakorna i din 
webbläsare.  
 

 

4.2 Godkännande av behandling av uppgifter 
Vid första inloggningen till Mina sidor behöver du ange din e-postadress och 
lösenord.  
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Vid första inloggningen till Mina sidor måste behandling av uppgifter godkännas 
för att komma vidare.  
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För att minimera antalet inloggningar så kan du välja att bocka i rutan ”Visa inte 
detta igen” och klicka ”Ja”.  
 
För varje tjänst som startas kan också godkännanden behöva lämnas. Observera 
att dessa godkännanden endast lämnas en gång – nästa inloggning kommer de 
inte upp.  

4.3 Logga in till Violweb  
För tillgång till Violweb via Mina sidor krävs en VPN-koppling eller webbaccess. 
Via VPN-koppling kommer användaren direkt till Violweb. 
Vid webbaccess kommer kund att uppleva att sidan ”tuggar” – inget händer. För 
att komma förbi detta klickar kunden till vänster på sidan på länken ”Logga in 
direkt”. Då visas inloggningssidan portal.biometria.se 
Saknas anslutning visas ett meddelande:  
 

 
 
Behörighet för anslutning till Violweb beställs via support@biometria.se 
 
OBS! För att logga in i någon av tjänsterna på Violweb krävs att behörighet finns 
upplagd. 

mailto:support@biometria.se
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4.4 Mina sidor - VIOL 3 
 

 
 
För att logga in till VIOL 3 under Mina sidor krävs ingen VPN-koppling. Det görs 
en behörighetskontroll vid inloggning och när du loggat in visas det vilken 
användare som är inloggad samt de tjänster som användaren är behörig till. 
Klicka på knappen ”Öppna” för att använda tjänsten. Klicka på knappen ”Läs 
mer” om du vill få mer information om tjänsten.  
 
Under Mina Sidor i VIOL 3 finns möjlighet att se din användare, dina tjänster, 
och organistaion samt även möjlighet att beställa masterdata, behörighet till 
Certikonto och övriga behörigheter. 
 

 
  

4.5 Logga in till Biometria Utbildning 

  
 
För att logga in till Biometria Utbildning krävs att du anmält dig till en 
utbildning. Inloggning sker genom att klicka på länken ” Biometria Utbildning” i 
menyn för Mina sidor.  
 
Kunder loggar in med BankID. Om inloggning via BankID inte är möjlig för kund, 
kontaktas Biometria Utbildningssupport (utbildning@biometria.se) för att 

mailto:utbildning@biometria.se
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beställa inloggning via e-post. I detta fall använder kunden knappen ”E-post eller 
Biometria internt” för att logga in. 
 
Biometria-anställda som är inloggad via Biometrias AD använder knappen ”E-
post eller Biometria internt” för att logga in till Biometria Utbildning via SSO-
inloggning (single sign-on). 
 

 
 

5 Kartan 

5.1 Startsidan 

 
 
Kartan finns längst ned på startsidan biometria.se. Där finns en sökfunktion som 
är kopplad endast till kartan och Biometrias kontor, mätplatser och 
fjärrmätningscentraler. Sökfunktionen här har inget att göra med resten av 
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webbplatsen. För att söka innehåll som inte rör kartan hänvisas till den 
generella sökfunktionen som finns längst upp till höger, vid Mina sidor.  
 

 
 
I sökfältet vid kartan kan användaren välja att filtrera sin sökning genom att 
välja exempelvis kontor, fjärrmätningscentral eller mätplats.  
 

 
 
Klicka på plustecknet till vänster för att visa kontaktuppgifter till den platsen, 
exempelvis kontor. 
 

 
 
Möjlighet finns också att söka efter en mätplats under ett specifikt distrikt.  
Klicka på rullisten till höger om ”Alla distrikt” för att välja specifikt distrikt.  
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På varje mätplats visas kontaktuppgifter till mätplatsen samt vem som är 
distriktschef. 
 

 

5.2 Kontakt och support -> Kontakta oss -> Våra kontor och Våra 
distrikt 
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Detta är i grunden samma karta som på startsidan men här kan du välja ”Våra 
kontor” för att visa samtliga kontor och fjärrmätningscentraler. Om du väljer 
”Våra distrikt” visas alla mätplatser. Sökfunktionen fungerar på samma sätt som 
på startsidans karta, dvs den söker enbart på kartan, inte på övriga webbplatsen. 
Du kan söka Mätplats (Tövaterminalen, Nymölla osv.) eller organisation (Södra, 
ATA, osv.) under menyvalet ”Våra distrikt”. Vill du söka ett kontor (t ex. 
Jönköping eller Uppsala) så välj menyvalet ”Våra kontor”.   
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6 Sökfunktioner 

6.1 Generell sökfunktion 
Biometria.se har en generell sökfunktion som söker fram innehåll på hela 
webbplatsen (ej kartan). Denna sökfunktion finns längst upp till höger, vid Mina 
sidor. Via denna sökfunktion kan besökaren ta sig direkt till ett särskilt ämne 
somt till exempel “Medlemsföretag”. 
 

 
 
Alternativt kan man söka efter material, som exempelvis publikationer eller 
användardokumentation som finns publicerade. 
 



Manual extern webb 
 

2022-12-08 
 

Biometria  
Box 89 | 751 03 UPPSALA | 010-228 50 00 |info@biometria.se | www.biometria.se  18 (23) 
Copyright© 2021 Biometria ekonomisk förening. Med ensamrätt.  

 
 
 
 

6.2 Sökfunktion i kartan 
Längst ner på startsidan finns kartan. Där finns en sökfunktion som är kopplad 
endast till kartan. Sökfunktionen här har inget att göra med resten av 
webbplatsen, utan söker enbart fram information som berör Biometrias kontor, 
mätplatser, fjärrmätningscentraler och fältverksamheten med tillhörande 
kontaktuppgifter. 
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6.3 Sökfunktion Lokala mätningsbestämmelser 
Under Publikationer – Lokala mätningsbestämmelser finns en sökfunktion som 
underlättar utsökning av lokala mätningsbestämmelser. 
 

 
 
 
I sökfunktionen kan du välja att filtrera på t ex Mätplats eller Mätplatstyp. Du 
kan också välja att ange ett sökord som sedan appliceras som filter, t ex Tunadal, 
travmätning, cellulosa osv. Du kan också kombinera filtren (rullistorna) med 
sökord i rutan. Vill du nollställa din sökning så kan du rensa alla applicerade 
filter genom att klicka på ”Rensa filter”. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Manual extern webb 
 

2022-12-08 
 

Biometria  
Box 89 | 751 03 UPPSALA | 010-228 50 00 |info@biometria.se | www.biometria.se  20 (23) 
Copyright© 2021 Biometria ekonomisk förening. Med ensamrätt.  

7 papiNet® specifikationer 

7.1 VIOL 2  
VIOL 2 papiNet specifikationer finns på Publikationer – PapiNet – 
Integrationsspecifikationer VIOL.  
 
Use case A, B, D och E återfinns under Publikationer – PapiNet – 
Integrationsspecifikationer VIOL.  
 

 

7.2 VIOL 3 
 

 
 
papiNet-specifikationerna för VIOL 3 återfinns på biometria.se under: ’VIOL 3’ – 
’Integrationsspecifikationer’.  
 

 
 
Det första användaren behöver göra är att logga in med lösenord. Känner 
användaren inte till lösenordet så ska Biometria Support kontaktas.  
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Därefter behöver användaren godkänna de legala bestämmelserna som gäller 
för papiNet-specifikationerna. Utan att klicka ”Jag accepterar” kommer 
användaren inte vidare.  
 

 
 
Detta är startsidan för Integrationsspecifikationer VIOL 3. I vänstermenyn finns 
Allmän information samt Läsanvisningar. Användaren kan välja att ”Öppna 
alla” och det visar samtliga filer i samtliga use case. Är användaren ute efter 
historiska leveranser så finns dessa längst ned på sidan.  
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8 Mätningsbestämmelser 
På biometria.se finns både lokala och nationella mätningsbestämmelser för 
virkesmätning. Genom att klicka på länken ”Publikationer” hittar du 
information om lokala och nationella mätningsbestämmelser. 
 

 
 
Mätningsbestämmelser behöver laddas ner som ett Word-dokument (lokal 
kopia) för att kunna visas. 

9 Avvikelsehantering 

9.1 Avvikelser 
Stöter du på avvikelser på vår externa webbplats som bör rapporteras och 
åtgärdas så skapa ett ärende i Salesforce, alternativt genom att skapa ett ärende 
till vår kundtjänst. Det gör du via Kontakt och Support – E-tjänster – Skicka ett 
ärende till vår kundtjänst.  
Beskriv i ärendet vad som är felet, var på webbplatsen felet finns och vilken 
webbläsare som användes. Välj ärendetyp Incident.  

9.2 Förbättringsförslag 
Har du förbättringsförslag för webbplatsen i sig, eller om något innehåll som 
finns på den så är du varmt välkommen att skicka in förbättringsförslag. Det gör 
du också i Salesforce – välj ärendetyp Request.  
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10 Sociala medier 
 

10.1  Sidfot, Biometrias sociala medier 
I sidfoten på hemsidan (längst ner i högra hörnet) finns det länkar till Biometrias 
sociala medier.  
 

 
 
De sociala medier som Biometria är närvarande på och som är länkade till är: 
Facebook, Instagram och LinkedIn. Genom att klicka på någon av dessa tre 
ikoner, kommer du direkt in på någon av Biometrias sociala medier.  

 

10.2  Länkar till respektive sida 
För direktåtkomst till Biometrias sociala medier kan du använda nedanstående 
länkar. 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/biometria.se 
 
Instagram: 
https://www.instagram.com/biometriase/ 
 
LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/biometria-se/mycompany/ 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/biometria.se
https://www.instagram.com/biometriase/
https://www.linkedin.com/company/biometria-se/mycompany/
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