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Formatändring av 
Redovisningsnummer 
 
  

 
 

1 Påminnelse om formatändring i 
Redovisningsnummer vid Release 1 2022 

 
Söndagen den 13 Mars sker en skarp övergång till alfanumeriska 
redovisningsnummer vid användning av Biometrias tjänst 
Produktionsrapportering.  
 
Den planerade förändringen sker utan undantag till samtliga kunder som 
använder tjänsten. 
 
Det är nu hög tid att testa ditt företags verksamhetssystem. Behöver du hjälp 
med testmiljön, kontakta Biometrias support. 
 
E-post: support@biometria.se eller 010-228 59 00. 

2 Bakgrund 
 
Tillgången på redovisningsnummerserier i Biometrias system börjar ta slut och 
kräver en förändring så att Violsystemet inte stoppas upp. 
Orsaken är en exponentiell utökad användning av Biometrias tjänster för 
produktionsrapportering och därmed ökad förbrukning av redovisnings-
nummer.  
 
Med denna användningsökning kommer redovisningsnummerserierna att ta 
slut med konsekvensen att inrapporteringen att insändning, lagring och 
förmedling av data samt att redovisning av råvara och transport kommer att 
omöjliggöras.  
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Figur 1  Årlig förbrukning av redovisningsnummer för mätningar som innehåller filinsända skördar- 
och skotarmätningar uttryckt i miljoner 

 

3 Anpassning i Biometrias system 
 
Biometria genomför anpassningar av IT-stödet för att säkerställa funktionalitet 
och fortsatt drift av Viol 2 som innebär att mätningar som innehåller kvantiteter 
för skotarrapportering och skördarrapportering kommer att tilldelas 
alfanumeriska Redovisningsnummer.  
Förändringarna börjar tillämpas från Release 2022-1 i mars 2022 och då tilldelas 
produktionsrapporteringen alfanumeriska redovisningsnummer.  
 
Ändringen kommer att göras för alla som produktionsrapporterar utan några 
avsteg. 
 

4 Vilka omfattas av förändringen? 
 
De mätningar som omfattas av förändringen kan identifieras med hjälp av 
”VMF” och Mätsyfte. 
 
 VMF Mätsyfte 
Skördad produktion 60 3 och 6 
Skotad produktion 70 2 

 
Ersättningsgrundande skördarmätning och produktionsmätningar från den 
webbaserade tjänsten Rapp kommer även fortsättningsvis få numeriska 
Redovisningsnummer och berörs inte. 
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5 Anpassning av mottagande system 
 
Konsekvens av formatändringen är att företagen måste anpassa de system och 
tjänster som tar emot produktionsinformation från Biometria så att de klarar av 
att ta emot Redovisningsnummer med alfanumeriska tecken.  
 
Biometria kommer att sätta upp möjlighet att testa den kommande förändringen 
i en kundtestmiljö som tillgängliggörs i Release 2021.3 som produktionssätts 
2021-09-12 
 
 
För ytterligare information kontakta Biometria Användarstöd, 
support@biometria.se eller 010-228 59 00 
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