
 

 
  

 
 

Senast uppdaterad: 2022-10-17 

Samlad funktionsbeskrivning för: 

• Införa sökordning bland mätningsflöden; Kontrollera Stockmätning 

vid måttslag m3to i förstaledskontrakt; 

• Ange prioriterad mätmetod i förstaledskontrakt; 

• Ändra Stockmätning och Kvalitetsklassning på utvalda destinerade 

sortiment; 

• Använda sökordning bland mätningsflöden vid verifiera destinering; 

• Ta med reservmetod till mätorder vid verifiera destinering; 

• Ny version av mätorder vid ändring av Stockmätning eller 

Kvalitetsklassning; 

• Tillföra information om krav på stockmätning i mätorder; 

• Tillför prioriterad mätmetod och flagga för krav på stockmätning i 

transportinstruktion 
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Revisionshistorik 
 
Revisionshistoria för dokumentet. 
 
Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i 
sidhuvudet uppdateras.  
 

Version Ändring Datum Signatur 

1.0 Dokumentet skapad  2022-10-17 HAHE 
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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   

Vid skapandet av mätningsflöde kan det nu anges ett värde för Sökordning, 
dvs i vilken ordning processen för verifiera ska söka bland mätningsflöden. 
Värdet för Sökordning är en växande talföljd av heltal med början på 1. 
Värdet för Sökordning gäller för mätningsflöden med samma 
nycklar; Handelssortiment, Mottagare, Mottagningsplats, Transportslag, 
Kollektiv/Ej kollektiv, Ordinarie/Stp och giltighetstid. 
Exempelvis finns Sökordning 1 endast finnas en gång för mätningsflöden med 
samma nycklar. För exempelvis mätningsflöde med annat handelssortiment 
kan Sökordning 1 förekomma igen. 

 
 

Sökordning visas nu i förteckningen för mätningsflöden.  
 

I Förstaledskontraktet kan på radnivå kan bl.a följande egenskaper anges som 
påverkar val av mätmetod: 
Måttslag – m3f/m3s/m3to/min/Mwh/st/tim/ton/ttv 
Andra måttslag - Ja/Nej 
Stockmätning- Ja/Nej 
Kvalitetsklassning- Ja/Nej 
Prioriterad mätmetod – Blank/Stockmätning/Travmätning 

 

 
Det finns nu en affärsregel som säkerställer att Stockmätning = ”Ja” då 
Måttslag = ”m3to” och ”Andra måttslag” = Nej. 
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Om prioriterad mätmetod sätts skall det vara till ”Stockmätning” i detta fall, 
annars blir det motstridigt mot andra uppgifter. Observera att det nu inte 
finns någon affärsregel som kontrollerar detta. 
 

I de fall där det både stockmätning och travmätning är möjliga ska affären 
ange vilken av dessa som prioriteras. 
 
Den av affären prioriterade mätmetoden kommer sedan att tillgängliggöras 
för chauffören via transportinstruktionen.  

 
• Vid destinering hämtas nu värdet i termerna Stockmätning och 

Kvalitetsklassning på tillhörande FLK-rad och sparas på det 
destinerade sortimentet 

• Listvyn och detaljvyn över "Destinerade sortiment" är nu uppdateras 
så att termerna Stockmätning och Kvalitetsklassning visas i dessa. 

• I listvyn och detaljvyn över "Destinerade sortiment" finns nu funktion 
för att kunna ändra värdet i termerna Stockmätning och 
Kvalitetsklassning, för enskilt eller valda destinerade sortiment. Denna 
ändring påverkar inte värdena på FLK-rad 

• Ändring av Stockmätning och Kvalitetsklassning kan nu göras 
via formuläret "Till destinering" i FLK eller via formuläret 
”Destinerade sortiment” och valet ”Korrigera uppgifter” 

• Den användare som vill ändra dessa värden måste ha rollen 
Företagsadministratör och tillhöra organisation som är köpare eller 
säljare i FLK alternativt är utpekad som destineringsansvarig på FLK-
rad 

• Vid ändring av värdet i termen Stockmätning eller Kvalitetsklassning 
skaps ny version av Mätorder (råvara). 
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Vid verifiering av destinering då rätt mätningsflöde skall hittas används nu 
definierad sökordning i letandet. 
Om funktionen hittar flera mätningsflöden med samma nycklar 
(Handelssortiment, Mottagningsplats, Transportslag, Kollektiv/Ej kollektiv, 
Ordinarie/Stp och giltighetstid), ska mätningsflöde med lägst värde i 
termen Sökordning testas först. Om det mätningsflödet inte matchar testas 
nästa flöde med närmast högre värde i Sökordning, osv.  
 

Vid verifieringen av destineringen tas nu även hänsyn till reservmetod i mätningsflödet.  
 
Vid ändring av värdet i termen Stockmätning eller Kvalitetsklassning på det 
destinerade sortimentet, skapas nu en ny version av Mätorder (råvara) och 
integreras ut till Biometrias mätplatssystem samt till de kunder som sänder in 
mätresultat via extern insändning.  
 

Mätordern har tillförts information om det, i den enskilda destineringen, 
finns avvikande krav på stockmätning, oavsett vad förstaledskontraktet säger, 
så att mätplatssystemet vet om det är OK att utföra travmätning eller om det 
är ett strikt krav på att stockmätning ska utföras.  

 

 
Den prioriterade mätmetoden från förstaledskontraktsrad har tillförts på 
Befraktarunderlag och Transportinstruktion på radnivå. Visar affärens 
prioritering av mätmetoder. 
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Flaggan för "Krav på stockmätning" från destinering (inköpsorderrad) 
ska tillföras på Befraktarunderlag och Transportinstruktion på radnivå.  

 


