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1 Introduktion 
Detta dokument ämnar ge en kort beskrivning av den nya rapporten Kontraktskedja 
historik [706] som Biometria tillhandahåller från tjänsteområdet Redovisa. 
 

1.1 Vad är en funktionsbeskrivning? 

Funktionsbeskrivningar är tydliga, korta och koncisa beskrivningar för nya 
funktioner i en release. Syftet med funktionsbeskrivningar är att tydliggöra 
användandet av funktionen i VIOL 3. 

2 Rapport Kontraktskedja historik [706] 
 
Rapporten Kontraktskedja historik [706] är en rapport som Biometria tillhandahåller 
för att ge användaren en god överblick kring historiska förändringar som har skett 
kring en specifik kontraktskedja och även kunna jämföra informationen i olika 
versioner med varandra. 
 

2.1 Förutsättningar eller Begränsningar 

Det är endast kontraktskedjor som är i status = Aktiv som går att se i denna rapport. 
Som användare kan du se samtliga kontraktskedjor som du är behörig att se i VIOL 3.  
 

2.2 Steg för steg 

1. Gå in på rapportportalen, och sök fram, alternativt klicka dig fram till 
rapporten ”Kontraktskedja Historik [706]” under tjänsteområdet Redovisa 

2. I rapporten så ser du i den vänstra kolumnen per default samtliga 
kontraktskedjor som är i status aktiv och som du har behörighet till att se. 

3. Klicka på en kontraktskedja i kolumnen, alternativt sök efter kontrakskedjan 
du vill granska i den slicern över den vänstra kolumnen. 

4. Efter vald kontraktskedja fylls de tre tabellerna till höger med den 
ändringsbara information som finns i den version av kontraktskedjan som är 
vald. 
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2.3 Exempel 

Nedanstående bild är ett exempel från VIOL 3 efter att man har gjort ett urval på en 
kontraktskedja, med en version. 

 
 


