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2. Att makulera en leverans     

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   

En makulering av en leverans görs genom makulering av hela 
leveranstillfället. Detta gör i MätPlatsSystemet av Biometrias personal. 
Samtliga ingående leveranser i leveranstillfället makuleras då. 

 

1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR  

För att göra en makulering av en leverans, så behöver hela leveranstillfället 
där leveransen ingår vara genomförd. Det här innebär att om det finns flera 
ingående leveranser i ett leveranstillfälle, så behöver samtliga 
mätningstjänster för samtliga ingående leveranser vara slutförda. Även det 
berörda avtalsobjektet/objekten, behöver vara aktivt för att det ska gå att 
makulera. 
 
Det är endast ”Biometriaadministratörer” som kan genomföra en makulering. 
Kontakta din affärskonsult om du vill ha hjälp att testa makulering.  
 

1.3 MAKULERING AV LEVERANSTILLFÄLLE I ROLLEN SOM 

BIOMETRIAADMINISTRATÖR. 

Funktionen för att makulera återfinns i menyn till vänster och det är bara 
rollen ”Biometriaadministratör” som kommer att se den. 
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Användaren anger det leveransID som avses att makulera i sökfältet. 
 

 
 
Är villkoren uppfyllda för att en makulering ska kunna göras, så är 
makuleringsknappen ”tänd”, i annat fall kommer den visas som passiv. 
 
En makuleringsorsak behöver anges för varför man vill göra en makulering. 
 

 
 
Efter användaren angett en orsak, så går det att slutföra makuleringen. 
 
Ett makulerat leveranstillfälle kommer att se ut på följande sätt i systemet. 
 

 
 

1.4 KONTROLL I VIOL3-KLIENTEN AV UTFÖRD 

MAKULERING  
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Vid makulering integreras det externt ut makuleringsmedelande av de 
”kvantitet råvara- meddelandena ”som distribuerats tidigare, ett per 
mätningstjänst. Har även värdeberäkning hunnits göras distribueras 
integreras det ut ett makulerat ”värde råvara-meddelande”. 
 
Om t.ex leveranstillfälle ” BIOEF0AF87DD0BD14470” makuleras så makuleras 
även den ingående leveransen ” BIOM539B3CF9”. I bilden VIOL3/Pris 
Transport/Resultat/Resultat transport kan man se att leveransen är 
makulerad. 

 
 
Är leveransen värdeberäknad kan man se makuleringen i VIOL3/Pris 
råvara/Resultat/Resultat värdeberäkning råvara. 

 
 
Obs! Förväxla inte Ändringsorsak med Operation i listvyn. 

 
 


