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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 | Framåt

Datum Ämne Presentatör

15 nov Transportaffären för ett 
transportföretag

Westan

29 nov Nyttor VIOL 3 Biometria

13 dec Produktionslösningen i VIOL 3 Södra

Hitta tidigare seminarier och ical-filer för kommande på biometria.se  

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

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


VIOL 3 seminarier | Övrigt

Sessionen spelas in!

Frågor under presentationens gång? Räck upp handen så ger vi 

dig ordet så snart som möjligt. 



Presentation Biometria

Beatrice Yxhammar Gruppledare & Affärskonsult Forest Storm
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Samarbete med IT-leverantör
Seminarium – VIOL 3

2022-10-19



Samarbete med IT-leverantör

Martin Persson: Projektledare för Billeruds VIOL 3-projekt. 

Karin Ekorre: Virkesekonom, Billerud

Charlotta Löfgren: Verksamhetsutvecklare IT, Billerud

Sara Johansson: Projektledare CGI:s utvecklingsprojekt för VIOL 3. 



Samarbete med IT-leverantör

AGENDA

➢ IT-leverantören

➢ Projektstyrning

➢ Arbetssätt

➢ Lärdomar och tips



Forestryenheten
Gävle

FAGUS Forest programsvit

• BESK
• UNICUM
• FAGUS Mobil
• BARR
• FAST

• VSOP
• UNICUM
• RAPS
• ROM
• VO (Viol 2)
• ABSint
• SilviA
• Entreprenörswebb
• Leverantörswebb
• VSOP Mobil

• LEVER
• VSOP
• TASS*
• VO (Viol 2)
• AVEC (Viol 3, 

ersätter VO)

• VIRRE
• VFAKT
• RAPS
• BARR

*Används ej av Billerud



VIOL 2 ersätts med VIOL 3, en helt ny 
plattform/teknisk lösning.

Många av CGI:s system integrerar med 
VIOL – anpassning krävs!

VIOL 3 och VIOL 3-anpassade FAGUS måste 
uppfylla Billeruds verksamhetsbehov!

Minskad administration och ökad 
lönsamhet i skogsbruket med modern 

teknik



Arbetsprocessen kan liknas vid den traditionella skogliga 
planeringshierarkin, genom en väl utarbetad strategi så har 
processen delats upp i flera taktiska etapper. Det operativa 

arbetet utgörs av det täta samarbetet med återkommande möten, 
verksamhetsutredningar och tester mm.  



CGI

Styrgrupp
Övergripande beslutsorgan för CGI:s projekt

Strategisk/taktiskt fokus
Billerud, Holmen, VIDA, Skara stift, CGI

Veckoavstämningar
• Verksamhetsutredningar

• Lösningsförslag & Releaseinfo
• Diskussioner och feedback

• Operativt inriktat

Biometria

Kundmöten
Releaseinfo, lösningsförslag.

CGI närvarar och begrundar lösningsförslag och 
eventuella utmaningar. 

Avstämningar med Billerud
Eftersom Billerud vill sköta mycket via försystem så 

kommer det ofta på tal. 

”Vid-behov”-möten
Ibland behöver Billerud få en lösning/feature 

förklarad för att kunna godkänna.  

Samarbetet med IT-leverantör 
förutsätter ett gott samarbete med 

Biometria från båda parter!

Projektledarmöten
• Till och från

• Enskild CGI-projektledare, avstämning. 



Referenskunden Billerud - samarbete

CGI

Utvecklingsprojekt
Billerud är en del i CGI:s

utvecklingsarbete. 
Stor påverkansmöjlighet 
men också stort ansvar. 

Införandeprojekt
Alla kunder har ett eget 

införandeprojekt.
Referenskunder har 
varit delaktiga i att 

bygga en trygg lösning 
åt alla.

FAGUS Forest – en helhetslösning

→ Billerud måste tänka brett!

CGI tänker tekniskt och översätter tekniska förändringar 
till verksamhetsnytta

→Billerud tänker verksamhetsmässigt, inte tekniskt



Nya lösningar och anpassningar

Utredningar och Lösningsförslag

”Såhär har vi på CGI tänkt att vi ska 
skapa FLK/AO i VSOP, uppfyller det era 

behov?

”Jajamän, Billerud godkänner”

Tester

”Funkar det som tänkt att skapa 
FLK/AO?”

YES! Nej, det blir fel..

➢ Omfattande inventeringar hos 
IT-leverantör

➢ Anpassning av uthandlingar, ex 
traktdirektiv och vältlappar

➢ Nya integrationsuppsättningar

Ligger felet hos CGI, 
kunden eller hos 

Biometria?







Vad bör man stämma av med sin IT-leverantör?

➢ Arbetssätt VIOL 2

→ Kan vi göra på samma sätt i VIOL 3?

➢ Funktionalitet och lösning i VIOL 3-anpassade FAGUS

→ Go-Live sker Q3 2024, men spelreglerna sätts nu!

➢ Viktigt för IT-leverantören att kunder ger feedback

VIOL 3 i sig innebär en stor omställning. Målet är att FAGUS-systemen 
ska vara så lika som möjligt för användarna efter övergången. 



Tidig start på införandet

Spelregler! 

-Vad gör Billerud, vad gör 
CGI?

Väldefinierad och aktiv 
projektorganisation

Inget införande i sikte?

-Börja fundera själv!

Utgångspunkt:

- Se möjligheter istället 
för ett nödvändigt ont

Nytta för hela branschen 

-Var hjälpsamma!

Lärdomar?

Konkurrerande företag/föreningar hjälper 
varandra att få till bästa möjliga branschlösning!



Tips till er som är i startgroparna

Se till att ni får en VIOL 3-organisation på plats, det behövs ledning, styrning, 
tydliga roller och samarbete både internt och externt. 

Har ni inte pratat med er IT-leverantör än om VIOL 3?
→ Ta kontakt!

Ta höjd för oförutsedda ändringar i lösningen. Ändringar hos Biometria
påverkar IT-leverantören, vilket får konsekvenser hos er!

Allt kommer inte fungera på samma sätt som förut
→ Var mottaglig för förändringar!



Frågor?
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Avslutning

Inspelning kommer läggas upp på biometria.se 

VIOL 3 → Användardokumentation → VIOL 3 Seminarier

Ge oss feedback och annan input på menti.com (Kod: 2800 5947)

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



