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Integrationsfunktion

Sune Ramström



Integrationsfunktion

1- Hantering av specifikationer 

2- Leveranser och specifikationer, struktur

3- Leveranser och specifikationer, Integrationsfunktion

4- Påverkade/nya specifikationer

5- Leverans och VIOL 3 system
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1- Hantering av specifikationer 

Integrationsfunktion
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Hantering av specifikationer

Leverans

Leverans’

Leverans’’
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1- Hantering av specifikationer 

2- Leveranser och specifikationer, struktur

Integrationsfunktion
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Struktur

Leveranser och Specifikationer,
Struktur

Leverans Leverans’
Leverans’’

Leverans 3.11 
Feb 2020
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Rekursiv struktur, 
produkter och specifikationer
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Produkt

-Är en sak som man vill hantera 
och förvalta. 

-Är av en viss typ.
-Har ett namn.
-Har en version.

-Är en artefakt. 
-Är av en viss typ
-Har ett namn 
-Har en version

Rekursiv struktur, 
produkter och specifikationer

Specifikation
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…….

Tillämpning av struktur upp till och med Leverans 3.22 

Leverans 
vers 3.22.0

UseCase G 
vers 5.0.0

UseCase H 
vers 7.1.0

UseCase …
vers …

…….
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1- Hantering av specifikationer 

2- Leveranser och specifikationer, struktur

3- Leveranser och specifikationer, Integrationsfunktion

Integrationsfunktion
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Leverans Leverans’
Leverans’’

Leverans 3.23 
Feb 2022

Integrationsfunktion

Leverans

Leveranser och Specifikationer,
Integrationsfunktion
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Utökad tillämpning av struktur from. Leverans 3.23 

Leverans 
vers 3.23.0

UseCase G 
vers 6.0.0

UseCase H 
vers 8.0.0

UseCase …

Integrationsfunktion 

Förstaledskontrakt 
vers 1.0.0

Integrationsfunktion 

Avtalsobjekt
vers 1.0.0
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Integrationsfunktion 

Destineringsunderlag
vers 1.0.0



Anledning och syfte med förändringen

• Behov av att på ”rätt” nivå kunna tala om vilken version av specifikationer 

som finns realiserad SDC Use Case är processorienterat och för 

’grovkornigt’ för att tala om enskilda ’integrationer’.

• Finns ett behov av att beskriva och hålla ihop funktionaliteten för respektive 

integration. 

• Behov av ett tydligt instrument och begrepp för att hantera uppgraderingar i 

produktionsmiljön.

• Behov att vid införande av BC kunna tala om funktionen inte integrationen

Integrationsfunktion
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• Har ett stimuli som initierar processeringen av funktionaliteten samt 

respons(er) för detta.
Exempel;

- FLK som stimuli och BusinessAcknowledgement/ BusinessAcceptance som 

återkoppling. 

- MeasuringTicket som stimuli och BusinessAcknowledgement/BusinessAcceptance

som återkoppling.

• Externt perspektiv av funktionalitet som utväxlas mellan kunder och 

Biometria.

• Har en version x.y.z (major.minor.patch).  

• En version av ett Use Case består av ett antal Integrationsfunktioner.

• Funktionaliteten beskrivs av ett antal artefakter.

• Är den testbara enheten av funktionalitet från ett externt perspektiv av en 

VIOL 3 system utgåva.

• En version av en Leverans definierar vilka versioner av 

Integrationsfunktioner som kan stödjas av en VIOL 3 system version vid ett 

givet tillfälle.

• I VIOL3 systemets  exekveringsmiljöer (SIT, prod, ..) utväxlas 

Integrationsfunktioner via MQ-köer, HTTP endpoints, … . …

Integrationsfunktion
Vad är det??
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Integrationsfunktion
Vad är det??

Exempel

In
tegratio

n
sfu

n
ktio

n



Tillämpning av struktur från och med Leverans 3.23 
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1- Hantering av specifikationer 

2- Leveranser och specifikationer, struktur

3- Leveranser och specifikationer, Integrationsfunktion

4- Påverkade/nya specifikationer

Integrationsfunktion
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Påverkade/nya specifikationer
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Use Case beskrivning från och med Leverans 3.23

Use Case beskrivning till och med Leverans 3.22

Ny from Leverans 3.23
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1- Hantering av specifikationer 

2- Leveranser och specifikationer, struktur

3- Leveranser och specifikationer, Integrationsfunktion

4- Påverkade/nya specifikationer

5- Leverans och VIOL 3 system

Integrationsfunktion
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Leverans
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Leverans och VIOL 3 system

VIOL 3 system
version x.y.z

En version av en VIOL 3 systemutgåva 
stödjer endast

en version av en Leveransutgåva. 
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Leverans och VIOL 3 system

Biometria.se
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Generellt om leverans 3.23

Martin Hansson



Tidigare version Nu publicerad version

Specifikationsleverans 3.22 3.23
Generella dokument 3.22 3.23

SDC Use Case G - Förbereda råvaru- och tjänsteaffär 5.0.0 6.0.0
Aktör 1.0.0

Kontraktskedja 1.0.0

Köparekontrakt 1.0.0

Plats 1.0.0

Redovisningshänvisning 1.0.0

Sortiment 1.0.0

SDC Use Case H - Initiera och administrera råvaru- och tjänsteaffär 7.1.0 8.0.0
Avtalsobjekt 1.0.0

Destineringsunderlag 1.0.0

Förstaledskontrakt 1.0.0

SDC Use Case J - Hantera produktionsuppgifter 8.0.0 9.0.0
Produktionsresultat skotare 1.0.0

Produktionsresultat skördare 1.0.0

Produktionsunderlag 1.0.0

SDC Use Case K - Hantera råvaruaffärens logistik 5.0.0 6.0.0
Befraktarunderlag 1.0.0

Destinera sortiment 1.0.0

Transportinstruktion 1.0.0

Transportunderlag 1.0.0

SDC Use Case L - Beräkna råvaru- och tjänsteaffär 12.0.0 13.0.0
Kvantitet råvara 1.0.0

Kvantitet råvara transport 1.0.0

Transportuppgifter 1.0.0

Värde råvara 1.0.0

Värde transport 1.0.0

SDC Use Case M - Hantera transportuppgifter 4.4.0 4.4.0

Leverans 3.23 är inte bakåtkompatibel mot 
version 3.22 då Biometria har infört 

begreppet integrationsfunktion. 

N.B!
Förändringarna är i huvudsak av strukturell 
karaktär. 

Funktionella förändringar framgår av 
respektive Use Case och 
integrationsfunktion.

Icke bakåtkompatibla förändringar finns i 
Use Case J och K 
(understrukna i bilden)

Use Case och integrationsfunktion-version
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Var hittar man specifikationerna

Biometria.se
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Leverans och version

…

…

…

Leveransinnehåll 3.23

Errata 

Leverans 3.23

Förändrade filer från 
föregående leverans

http://biometria.se/
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Ny struktur på webbsidan för integrationsfunktion 
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Realisering mot integrationsspecifikationer 

…

…

…

http://biometria.se/
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Generella specifikationer

Christoffer Nyborg 

Ulf Stenskog 

Jens Nordenberg



Biometria Technical Communication Guidelines for VIOL 3 version 4.0
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Förtydliganden för transport av meddelanden över HTTPS

5.2.2 Receiving a message

- Förtydligat felhantering vid sändning – Biometria genomför återförsök under en tidsperiod.

5.2.3 Describing and detecting message size

- Hantering av HTTP request som saknar Content-Length header besvaras med status 411 (Length Required).

5.2.4 Message content

- Vid kommunikation över HTTP förutsätter vi att man använder Content-Type header för att deklarera innehållet.

Content-Type: application/xml
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Appendix 2 StanForD Biometria Technical Communication Guidelines 
for VIOL 3
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Standarden StanForD

StanForD är skogsbrukets standard för hantering av data till och från skogsmaskiner.

Standarden är global och används av alla större maskintillverkare 

Skogforsk (Svenskt forskningsinstitut)  är de som håller ihop arbetet med standarden
tillsammans med dess medlemmar från olika länder och maskintillverkare

Två huvudversioner

- StanForD 2010

- StanForD Classic (äldre formatet)

För mer information:

- https://www.skogforsk.se/english/projects/stanford
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https://www.skogforsk.se/english/projects/stanford


Innehåll i appendix för StanForD

Appendixet för StanForD beskriver stöd och struktur hur en integration av StanForD filer/meddelanden 
ska utföras

- Hur Biometrias stöd ser ut för ”StanForD 2010” resp ”StanForD Classic”

- Struktur i filer/meddelanden

Stödjer följande scenarier

- Produktionsrapportering Skotare/Skördare

- Produktionsstyrning

- Kvalitetsrapportering

- Driftsuppföljning
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StanForD integrationsöversikt

G
en

erella sp
ecifikatio

n
er



Nu i version 55.0 Versionshistoriken
Alla ändringar är dokumenterade på sidan 2.
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Official list of papiNet® codes maintained by agency SDC



Versionshistoriken meddelar skillnaden jämfört med version 54.0

- Tabell 4.1 AdditionalItemInfo har utökats med en Code och två befintliga Code har
kompletterats med vardera ett CodeValue

- Avsnitt 4.8 DocumentReferenceID har nu förklarande text och utökad tabell för VIOL 3

- Tabell 4.11 DownGradingReasonCode har utökats med värdet 15 för VIOL 3

- Tabell 4.22.3 RoadClassificationCode har fått alla CodeValue utbytta
för Code VehicleCombinationConstraint

- I avsnitt 4.26 SupplyPointPropertyCode upphör nu användning av en kod
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Code CodeValue CodeDescription in Swedish

OriginalLogisticsSupplierFrom ProvidedAtPreBooking Ansvarigt transportföretag i första affärsledet 
hämtas från transportunderlaget

ShipmntEventCostBasisCompleted Ansvarigt transportföretag i första affärsledet 
hämtas från uppgift angiven då transporten 
slutförs

Tillägg i tabell 4.1 AdditionalItemInfo (1/2)

Ny kod som meddelar huruvida uppgift om ansvarigt transportföretag i 
transportaffärens första affärsled hämtas från
- transportunderlaget eller
- är den som har registrerats då transporten har utförts

OriginalLogisticsSupplierFrom
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Code CodeValue CodeDescription in Swedish

DeliveryTerm SKM1 Skördarmätt uppdrag

Tillägg i tabell 4.1 AdditionalItemInfo (2/2)

Befintliga koden DeliveryTerm innehåller uppgiften om ”avtalsform”. Nu har kodvärdet SKM1 lagts till.
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Code CodeValue CodeDescription in Swedish

LoadTransferRequirementType 0 Ingen omlastning

Befintliga koden LoadTransferRequirementType förmedlar typ av omlastning då omlastning krävs.
Nu har kodvärdet 0 lagts till så att man kan tydliggöra att ingen omlastning krävs.



Avsnitt 4.8 DocumentReferenceID (1/2)

Lagt till beskrivning om att i XSD-scheman för standarden papiNet är DocumentReferenceID en sträng 
med högst 255 tecken.

För många referenstyper har standarden dock snävare begränsningar för respektive typ som inte syns i 
schema-definitionen av DocumentReferenceID, utan framgår på annat vis. Sådana står i 4.8.2 för VIOL 3.
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Avsnitt 4.8.2 DocumentReferenceID för VIOL 3 (2/2)

DocumentReferenceIDType Format in DocumentReferenceID string

BusinessChainNumber S30 as in papiNet schema declaration

CompensationCalculationID Ännu inte fastställt

CompensationChainNumber S30 as in papiNet schema declaration

ContractNumber S30 as in papiNet Business Rule FWS_CT_005

DeliverySourceNumber S60 as in papiNet schema declaration

GoodsArrivalNumber Ännu inte fastställt

MeasuringInstructionNumber S30 as in papiNet Business Rule FWS_MI_004

MeasuringNumber S60 as in papiNet schema declaration

ProductOriginIdentifier Ännu inte fastställt

ProductReferenceNumber Ännu inte fastställt

QuantityCalculationID Ännu inte fastställt

TransportArrivalNumber Ännu inte fastställt
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erHär redovisas nya typer av DocumentReferenceID som får vara utfärdade av VIOL 3, då Biometria är ServiceProvider.

För varje typ är formatet angivet, ifall det är mer begränsat än S255 som schemat tillåter för DocumentReferenceID.



Tabellen 4.11 DownGradingReasonCode har utökats med koden 15

VIOL 3 har nu tillförts en kod vid nedklassning på grund av fel trädslag.
OBS! Det förmedlas med ett annat kodvärde än i VIOL 2, eftersom kodvärdet i VIOL 2 även används för fel sortiment.

G
en

erella sp
ecifikatio

n
er



Avsnitt 4.22.3 RoadClassificationCode

Samtliga CodeValue för VehicleCombinationConstraint är förändrade så att de nu är exakt likadana som 
de kodvärden som skickas till Biometrias avståndstjänst Krönt Vägval.
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RoadClassificationCode CodeValue RoadClassificationDescription

VehicleCombinationConstraint BK1 (64 Ton) BK1 (64 Ton)

BK2 (51,4 Ton) BK2 (51,4 Ton)

BK3 (37 Ton) BK3 (37 Ton)

BK4 (74 Ton) BK4 (74 Ton)

Standard (64 Ton) Standard (64 Ton)

1 Deprecated. Do not use this CodeValue.

2 Deprecated. Do not use this CodeValue.

3 Deprecated. Do not use this CodeValue.

4 Deprecated. Do not use this CodeValue.

Standard Deprecated. Do not use this CodeValue.



Avsnitt 4.26 SupplyPointPropertyCode

Koden AggravatedLoadingCondition är inte längre tillåten att använda som SupplyPointPropertyCode.

Den har kunnat användas för att meddela uppgift om försvårad lastning vid specificerad SupplyPoint.

Biometria har i tidigare levererade UseCase-specifikationer upphört att använda koden.

OBS! I avsnitt 4.1 AdditionalItemInfo finns sedan länge en liknande Code AggravatedLoadingCondition, 
som är oförändrad. Den koden avser inte någon ständig egenskap för en viss SupplyPoint.
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SupplyPointPropertyCode CodeValue CodeDescription

AggravatedLoadingCondition 0 Deprecated. Do not use this CodeValue.

1 Deprecated. Do not use this CodeValue.

2 Deprecated. Do not use this CodeValue.

3 Deprecated. Do not use this CodeValue.

4 Deprecated. Do not use this CodeValue.



Uppdaterade specifikationer 
per SDC Use Case

Leif Berglund

Michael Schneider



SDC Use Case G 6.0.0

Omarbetad beskrivning av SDC Use Case G
och introduktion av Integrationsfunktion-dokument
samt införande av Ny UT-integration, Kontraktskedja

Aktör (Integrationsfunktion)
Kontraktskedja (Integrationsfunktion, ISS och XML-exempel) 
Köparekontrakt (Integrationsfunktion)
Plats (Integrationsfunktion)
Redovisningshänvisning (Integrationsfunktion och XML-exempel)
Sortimentstruktur (Integrationsfunktion)

Ny UT-integration, Kontraktskedja visas mer i detalj i kommande bilder
(PTO, Link to papiNet, Avsnitt i beskrivningen av SDC Use Case G, Beskrivning Integrationsfunktion, 
ISS och XML-exempel)
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SDC Use Case G 6.0.0

Kontraktskedja, ny utgående integration, jag rekommenderar att man tar till sig hela ”paketet” av dokument och 
information, det är:

Specifikationer, generella för Use Case G

• SDC Use Case G - Process and Transaction Overview - Product Business Preparation 20220207.pdf

• SDC Use Case G - Link to papiNet schemas of Use Case G 20220207.pdf

• SDC Use Case G - Förbereda råvaru- och tjänsteaffär 20220207.pdf

Integrationsfunktion - Kontraktskedja, specifikationer v 1.0.0

• Integrationsfunktion kontraktskedja 20220207.pdf

• SDC Use Case G - ISS OtherDocument BusinessChainInfo 20220207.xlsx

• SDCUseCaseG1-OtherDocument-BusinessChainInfo-2 20220209.xml

• SDCUseCaseG1-BusinessAcknowledgement-6 20220209.xml

Informationen och dokumentationen avseende hela integrationen för Kontraktskedja är relativt omfattande även om 

integrationen i sig är begränsad, jag rekommenderar verkligen att man tar till sig hela ”paketet”, både det som är 

generellt för Use Case G och information om integrationsfunktionen ☺
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Business Chain Party

Förbereda råvaru- och tjänsteaffär

OtherDocument
(BusinessChainInfo)

Distribute contentStore business chain information

VIOL 3 client

SDC Use Case G
Business Chain Information

Service Provider

Manage business chain information

Business 
Acknowledgement

Contract Party

Update business chain information 

Update business chain information 

Business 
Acknowledgement

OtherDocument
(BusinessChainInfo)
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SDC Use Case H 8.0.0

Omarbetad beskrivning av SDC Use Case H
och introduktion av Integrationsfunktion-dokument

Avtalsobjekt (Integrationsfunktion)

Destineringsunderlag (Integrationsfunktion)

Förstaledskontrakt (Integrationsfunktion)
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SDC Use Case J 9.0.0

Omarbetad beskrivning av SDC Use Case J
och introduktion av Integrationsfunktion-dokument.

Produktionsunderlag (Integrationsfunktion)

Produktionsresultat skördare (Integrationsfunktion, 
ISS MeasuringTicket ProductionTicket ByItem)
Ändring av ProductUserID – från ProductIdentifier till ProductReference.
Ej bakåtkompatibel

Produktionsresultat skotat sortiment (Integrationsfunktion)
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SDC Use Case J 9.0.0

Produktionsresultat skördare
(Use Case-beskrivning, 
Integrationsfunktion, 
ISS MeasuringTicket ProductionTicket ByItem)
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ProductUserID flyttad till 
ProductReference med
@ProductReferenceType = 
”ProductReferenceNumber”
@Agency="ForestHarvestingRequestor"



SDC Use Case K 6.0.0

Omarbetad beskrivning av SDC Use Case K
och introduktion av Integrationsfunktion-dokument

Befraktarunderlag (Integrationsfunktion, ISS och XML-exempel)
Ansvarigt transportföretag från TU*, Avtalsform

Destinera sortiment (Integrationsfunktion)

Transportinstruktion (Integrationsfunktion, ISS och XML-exempel)
Ansvarigt transportföretag från TU*, Avtalsform
Ej bakåtkompatibel - Observera ändringen av giltiga kodvärden för Typbil**

Transportunderlag (Integrationsfunktion, ISS och XML-exempel)
Ansvarigt transportföretag från TU*
Ej bakåtkompatibel - Observera ändringen av giltiga kodvärden för Typbil**
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* AdditionalItemInfo
Code OriginalLogisticsSupplierFrom

** RoadClassificationCode
VehicleCombinationConstraint



SDC Use Case L 13.0.0

Omarbetad beskrivning av SDC Use Case L
och introduktion av Integrationsfunktion-dokument

Transportuppgifter (Integrationsfunktion)

Kvantitet råvara, Kvantitet råvara transport och Värde transport (Integrationsfunktion, ISS)
MeasuringTicketSequence är nu repeterbar
Bakåtkompatibel – men kolla upp att er mottagning kan tåla framtida multipla sekvenser.

Värde råvara (Integrationsfunktion, ISS)
MeasuringTicketSequence är nu repeterbar
Justering av Required/Optional på ett antal begrepp
Justering av UOM för prisgrundande längd
Bakåtkompatibel – men kolla upp att er mottagning kan tåla framtida multipla sekvenser.
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Nästa leverans av specifikationer 
Onsdag 2022-04-13

Leveransmöte fredag 2022-04-08

Stefan Immefors



Nästa release av systemet VIOL 3
Fredag 2022-05-13





TACK!

Biometria support 

010-228 59 00

https://www.biometria.se/kontakt-och-support/kontakta-oss/om-vaar-support/

https://www.biometria.se/kontakt-och-support/kontakta-oss/om-vaar-support/

