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VIOL 3 seminarier 

VIOL 3 seminarierna är ett initiativ för att på ett kreativt sätt sprida 

erfarenheter och skapa lärdomar om VIOL 3 och dess lösning. 

Tillsammans med våra kundföretag eller själva kommer vi lyfta ämnen 

som vi ser är viktiga och intressanta för att lyckas i sin resa mot ett nytt 

VIOL. 

Seminarierna riktar sig till andra kundföretag och VIOL 3 projekt som 

vill öka sin kunskap och ta del av erfarenheter och tips om VIOL 3 

lösningen.

Målet är att skapa erfarenhetsutbyte och skapa en bättre förståelse för 

möjligheterna att nyttja och tillämpa VIOL 3.



VIOL 3 seminarier

Sessionen spelas in!

Frågor under presentationens gång? Räck upp handen så ger vi 

dig ordet så snart som möjligt. 

Hitta tidigare seminarier och ical-filer för kommande på 

biometria.se  https://www.biometria.se/viol-3/anvaendardokumentation/viol-

3-seminarier/

Planering för Seminarier 2023 pågår!

https://www.biometria.se/viol-3/anvaendardokumentation/viol-3-seminarier/


Presentation Biometria

Tomas Karlsson Chef Forest Storm

Beatrice Yxhammar Gruppledare & Affärskonsult 

Anders Åkre Affärsarkitekt

Lars-Erik Jönsson Tf. Tjänsteansvarig Transport

Frans Kockum Tjänsteansvarig Produktion

Jill Parling Tjänsteansvarig Redovisning

Svante Wikner Tjänsteansvarig Mäta
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Framtidssäkrad IT-plattform

Brist på kompetens om tekniken. VIOL 2s 
systemdelar sitter ihop och gör att det blir 
svårare/dyrare att underhålla, uppdatera och 
förbättra utan att något går sönder.

Modern teknik -> attraktiv arbetsgivare

VIOL 3s delar är fristående och därmed en 
mer flexibel lösning över tid.

Inget behov av ett VIOL 4 då enskilda 
systemdelar kan bytas ut över tid. 

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat

Produktions-
filshantering

Redovisning Kopplings-
plint

Uppföljning 
Analys

Mätning

Kund-
system



Rätt information till rätt aktör vid rätt tidpunkt

I vissa typer av affärer behöver VIOL 2 vänta 
på information från senare händelser innan 
informationen kan förmedlas. Detta gör att 
kunden inte får aktuell information direkt vid 
händelsen.

VIOL 3 kan kommunicera alla affärs- och 
logistikhändelser när de händer och till rätt 
mottagare.

Möjlighet att skapa mer aktuell och korrekt 
information i kundens operativa system.

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat

Exempel; Realtidskontroll 
på lager i logistikflödet



Förbättrad säkerhet och integritet

Teknik för att stödja säkerhet i "inlåsta 
system"

Teknik för att stödja 
ökad informationsdelning på ett säkert 
sätt

Öka nyttan av informationsnavet LÄGG TILL 

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat



Skapa förutsättningar för automatisering

Hur man ska utföra mätning styrs idag av 
mätningsinstruktioner och 
affärsöverenskommelser som i stora delar 
finns i skriftlig form.

Förutsättningarna för ankomst och mätning 
kan sättas upp i VIOL 3 i form av 
mätningstjänster och affärsvillkor.

Med digitaliserade förutsättningar kan en 
mätutrustning hantera förutsättningarna i 
affären.

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat
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Enklare användande och förståelse för användare

VIOL 2 arbetar man mycket med koder för 
att ange och söka ut information. Detta  
kräver att man förstår, eller kan söka sig fram 
till, kodernas betydelse för att kunna använda
systemet.

Data i VIOL 3 beskrivs i klartext och kod.

Data finns i register som man kan välja bland 
när man skapar nya objekt. 

Användare slipper söka fram betydelsen av 
koder i kodbok. 

Krävs mindre utbildning av nya resurser
som ska använda systemet. Kortare 
startsträcka för förståelsen av VIOL 3.

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat

[Text][Kod]



Enklare användande och förståelse för användare
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Enklare användande och förståelse för användare

2 = alla mätningar går till transportredovisning, men de prisräknas inte. 
9 = alla mätningar som går mot den virkesorderraden styrs bort från 
transportredovisning.



Kontroll över sortimentsvandringen

Idag finns ingen koppling eller möjlighet till 
kontroll då produktionsrapportering sker mot 
ett sortiment men sedan mäts in som ett 
annat. 

I VIOL 3 finns möjlighet att vid destineringen 
ange om sortimentet var producerat som
något annat och/eller för någon annan 
mottagare än det destinerats och mäts in 
som.

Det finns möjlighet att följa virket från skog 
till industri trots att sortimentet skiljer sig 
från produktion till inmätning.

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat



Transparens i prisräkningen

Textkoderna i VIOL 2 kan sättas och användas 
helt fritt, utan någon koppling till vad ett 
grundpris eller T/A egentligen står för.

Affärsavtal kan återges i råvarupris genom 
tydligt definierade standard- och 
priskomponenter som kan härledas till sitt 
ändamål, med både spårbarhet och 
ursprung.

Lättare att verifiera och följa upp 
affärsavtal och prisvillkor.

Enklare för alla parter att förstå 
värdeberäkningen och vad den baseras på.

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat



Den fysiska personen hanteras som EN person i systemet

En fysisk person finns ofta som flera olika 
personer i VIOL 2 systemet, men med många 
olika leverantörsnummer.

I VIOL 3 identifieras privatpersoner med 
personnummer och förekommer endast en 
gång i systemet. 

Hantering av samma person till fler aktörer 
görs möjligt genom en separat  
leverantörsrelation.

Unikt identifierade personer vilket ger en 
kvalitetshöjning på data och möjligheter till 
fortsatt digitalisering av tjänster.

LÄGG TILL ILLUSTRATION

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat



Tydligare specifikation över platser

Otydlig och en ej uppdaterad förteckning 
över platser i VIOL 2. 

Det saknas möjlighet att på ett strukturerat 
sätt definiera olika platser och dess relation 
till varandra.

Möjlighet att bygga upp en platsstruktur
med hierarkier samt definiera olika typer av 
platser för olika syften.

Kunna återspegla verklighetens 
platsstruktur i VIOL 3 och därigenom 
möjliggöra bättre logistik, minskad risk för fel 
och förmedling av korrekt information till 
mottagande system.

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat





Korrekt visualisering och avståndsberäkning av rutt 

Idag går det inte att erhålla en sammanhållen 
rutt om mätning av råvaran sker på ett ställe 
och sedan transporteras vidare till en 
mottagningsplats belägen i en annan 
geografi.

I VIOL 3 ges möjlighet att genom Krönt Vägval 
rutta med valda mätplatser som viapunkter.

Dessutom införs hämtplatser(HA) vilket 
möjliggör ruttning av exempelvis flis från ett 
sågverk till en massaindustri.

Korrekt visualisering och avståndsberäkning 
av rutt samt korrektare avstånd då ruttning 
sker via mätplats samt då Krönt Vägval 
används vid ruttning av en flistransport från 
ett sågverk till en massaindustri.

Se bild 14

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat



VIOL 2

VIOL 3



Förtydligande av transportprisgrundande egenskaper

Exempelvis vid körning genom Stockholm 
anges i vissa avtal en specifik kod i priskod
transport i ett annat avtal kan samma kod 
avse något helt annat. Detta medför problem 
för chaufförer att ha koll på vilken kod 
som ska anges vid vilket tillfälle.

I VIOL 3 har varje egenskap en egen term. 
Exempelvis kan egenskapen Försvårad 
transport ha värdet " Rutt genom storstad". 
Värdena är tydligt nomenklatursatta med 
definierade värdeförråd.

Ökad tydlighet och minskad risk för 
felaktigheter. LÄGG TILL ILLUSTRATION

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat





Bättre förutsättningar för en korrekt transportaffär

Ett transportörsnummer kan användas av 
många. Ett åkeri kan använda flera 
transportörsnummer. Transportsnummer är 
ihopkopplade med ett ekipage, detta kan 
exempelvis leda till att samma 
transportörsnummer används för olika 
ekipage vilket ger problem med felaktiga 
taravikter och bankbreddsmått och därmed 
felaktiga volymer.

Ökad transparens och spårbarhet

Minskad risk för fel

Tydlighet 

Ökar förutsättningarna för en korrekt  
hantering av transportaffären.

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat

Ekipaget

Transport-
enhet

Transport
-resurs

H-kod 
internnr





Möjlighet att göra transportaffärer i fler än 2 led

I VIOL 2 går det endast att göra affärer i två 
led, där utförande transportföretag 
representeras av ett transportörsnummer.

I VIOL 3 är det möjligt att göra affärer i 
obegränsat antal affärsled.

VIOL 3 gör det alltså möjligt att spegla den 
verkliga transportaffärer. LÄGG TILL ILLUSTRATION

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat





Ökade möjligheter för planering och lagerstyrning på industri

I VIOL 2 finns möjlighet att hämta upp 
information från leveransavisering och 
därmed effektivisera chaufförens tid vid 
mätplats  

I VIOL 3 ges möjlighet för parter i 
logistikkedjan att prenumerera på 
leveransinnehåll, transportstatus och 
avviseringsläget vilket bl.a möjliggör att 
väglager kan räknas av redan vid lastning, 
köbildning kan undvikas samt att 
lossningskapacitet kan dimensioneras rätt.

Bättre möjligheter för planering och 
lagerstyrning i logistikkedjan. LÄGG TILL ILLUSTRATION

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat



Samlad tjänst inom Produktion

För att hantera produktionsdata i Viol2 måste 
man använda flera olika gränssnitt.

Samtliga funktioner samlade i en 
webapplikation. Här kan man skapa 
förutsättningar, rätta/ korrigeras 
produktionsdata, söka ut filer, administrera 
produktionsstyrning och hantera 
maskinregister.

Enklare att komma igång med Biometrias
produktionstjänster

Lättare att arbeta med och administrera

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat





Tydligare produktionsinformation till industrin

Intressenter till råvaran saknar tidig och bra 
information om vad som finns producerat i 
skogen.

I VIOL 3 går det att dela relevant 
produktionsdata till efterkommande led 
redan vid avverkning.

Optimerar produktionsplanering på 
sågverket och i logistikprocessen

Förbättrar kommunikationsunderlag till 
leverantörer.

LÄGG TILL ILLUSTRATION

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat





Modernt användargränssnitt för uppföljning av produktion

Tjänsterna PRINS och Kvalitetssäkring 
skördare finns på violweb. Tjänsterna är 
svåra att använda för den ovane. 
Möjligheterna att vidareutveckla tjänsterna är 
begränsade.

Modernare användargränssnitt och mer 
användning av klartexter istället för koder. 

Det finns i VIOL 3 möjligheter att utöka 
med ytterligare rapporter och funktioner.

Ökad användbarhet med ny 
uppföljningsportal.

Fler möjligheter att följa upp produktion. 
Standardiserad kommunikationsmeddelande 
skapar möjligheter för kombinationer av data 
från värdekedjan.

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat





Snabbare återkoppling om felmeddelande till maskinen (Sender)

Maskinerna kan ha fel i rapporteringen som 
föraren inte känner till, vilket kan leda till att 
det kan dröja innan fel i rapporteringen 
rättas till.

I VIOL 3 sker en återkoppling tillbaka till 
den avsändande maskinen om en 
rapporterad fil inte går att bearbeta eller 
resulterar i avvisade produktionsresultat. 

En mer korrekt rapportering från 
skogsmaskinerna. 

Öppnar möjligheter för hantering av andra 
typer av meddelanden. Exempelvis 
kalibreringsbehov, larm, etc.

Nuläge i VIOL 2 Förbättring i VIOL 3

Resultat
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Avslutning

Arbetet med Nyttor fortsätter under 2023. 

Inspelning kommer läggas upp på biometria.se 

VIOL 3 → Användardokumentation → VIOL 3 Seminarier

Ge oss feedback och annan input på menti.com (Kod:  7672 7587)

Har du tips och idéer på seminarier du vill se framöver? 

Kontakta beatrice.yxhammar@biometria.se

Håll utkik på biometria.se för fler seminarienyheter!

mailto:beatrice.yxhammar@biometria.se



