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1. Transportansvarig Råvarupart    

1.1 Introduktion  

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.  

  

Beskrivning   

Transportansvarig råvarupart har nu tillgång till samt visas på Transportinstruktionen. 

Den aktör som är transportansvarig råvarupart på det systemskapade transportunderlaget 

kan nu: 

• Se det systemskapade Transportunderlaget i klienten. 

• Kan vara mottagare av integrationen Befraktarunderlag. 

• Kan ta rollen som Transportunderlagsansvarig och i klienten skapa 

användarskapade transportunderlag. 

• Kan ta rollen som Transportunderlagsansvarig och kan integrera in 

användarskapade transportunderlag. 

• Kan se de användarskapade Transportunderlagen där man är 

Transportansvarig råvarupart. 

 

Rollen Transportansvarig råvarupart sätts automatiskt lika med Destineringsansvarig 

och är ofta det företag som ansvarar för planering och beordring av transporterna. Det 

är inte ovanligt att det är samma aktör som befraktaren. Transportansvarig råvarupart 

är möjlig att ändra vid skapande av användarskapade transportunderlag. 

Det företag som är ansvariga för råvaran är också ibland ansvarigt för väglagret. Ett 

viktigt sätt att snabbt kunna minska väglagret i systemet är att prenumerera på 

Transportuppgifter där åkarens uppskattade kvantitet finns.  

Därför behövs Transportuppgifter kunna integreras ut till Transportansvarig 

råvarupart. Eftersom Transportansvarig råvarupart inte är del i transportaffären men 

är involverad i själva transportbeordringen ska den parten endast få se 

transportaffärsled 1. Detta gäller båda i klient och integration ut. 
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Transportansvarig råvarupart kan hittas på leveransen i det valda Transportunderlaget. 

Den part som är Transportansvarig råvarupart på det Transportunderlag som "väljs" på 

enskild leverans är mottagare av integrationen ut av Transportuppgifter. Den parten 

ska kunna se transportuppgifter i redovisad mätning. 

Den Transportansvariga råvaruparten ska aldrig ha tillgång till värdeberäkningar i 

rollen som Transportansvarig råvarupart. Däremot om aktören är en del i 

transportaffären, i en annan roll, ex.vis Befraktare så är det befraktarens behörigheter 

som styr vad man får se.  


