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1 Beskrivning 
Detta är en handbok för hur du som chaufför skall gå till väga för att göra en avlämning i Doris 
när du använt dig av leveransavisering.  
 
Om du har frågor eller inte hittar det du söker i handböckerna kan du skicka e-post eller ringa 
till Biometrias support. Mer information om vår support hittar du på Violweb eller 
www.biometria.se 
 
E-post:    transport.support@biometria.se 
Telefon: 010-228 59 00 (alternativ 1, sedan 3) 

2 Revisionshistorik 
 
Revisionshistoria för handboken Leveransavisering som stöd vid ankomstmätning. 
 
Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i 
sidfoten uppdateras.  
 

Version Ändring Datum Signatur 

1.0 Dokumentet skapat 2018-01-25 SAGI 
1.1 Uppdaterat för Biometria 2020-11-13 STED 
1.2 Förtydligat förutsättningar 2020-04-22 STED 
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3 Förutsättningar 
Leveransaviseringen skickas från bilens system till mätplatssystemet och innehåller 
bland annat transportföretag, transportörsnummer, virkesorder, lastbärare, lastat sortiment, 
var lasten finns på ekipaget, destination och beräknad ankomsttid till mätplats. 
 
OBS! För att kunna hämta upp leveransaviseringen på mätplatsen måste det finnas en 
kortidentitet registrerad på mätplatsen som innehåller samma transportföretag och 
transportörsnummer som skickats in med leveransaviseringen. 
 
Om det är fjärrmätning på mottagningsplatsen måste registreringsnummer och bakbredder vara 
registrerade för transportörsnumret. 
 
Bankbredder registreras på mätplats och markeras på fordonet. 
Kortidentiteter kan läggas upp av mätare på mätplats eller av Biometrias support. Ärenden om 
kortidentitet behöver innehålla transportföretag, transportörsnummer och mätplats. 
tel 010–2285900 alternativ 3, eller transport.support@biometria.se. 

4 Hur fungerar leveransavisering vid ankomstregistrering 
Följande är en beskrivning för dig som chaufför, hur du startar en registrering med hjälp av 
leveransavisering från ditt fordonsystem.  

4.1 Påbörja en ankomstregistrering 

För att använda leveransaviseringen måste startbilden vara anpassad på mätplatsens dator. 
Startbilden ska se ut enligt nedan med Ange kortidentitet. 
 
Här anger du din kortidentitet (ofta samma som ditt transportörsnummer) och trycker på 
Framåt. Kontakta din uppdragsgivare och du är osäker på vilket nummer som avses. 
 
I rutan till vänster kan du välja Mätning-Registrera mätning, för att registrera all information 
manuellt.  
 

  
Ange kortidentitet. 
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4.2 Val av leverans 

Välj den leverans som du vill komplettera och/eller ändra transportuppgifter för. Bilen nedan 
har två leveranser (VO och sortiment). 
 
Tryck sedan Starta mätning. 
 

  
Val av leverans. 
  



 

Biometria  

Box 89 | 751 03 UPPSALA | 010-228 50 00 |info@biometria.se | www.biometria.se  5 (11) 
   

Leveransavisering som stöd  
vid ankomstmätning 

2021-04-22 

4.3 Val av mall 

En mall är obligatorisk för att starta en mätning i DORIS. Här finns dold information om 
exempelvis råvaruaffären, mätplatsen och mätaren. Det är möjligt att ha en fast mall på din 
kortidentitet, då dyker inte valmöjligheten upp. Om det bara finns en mall på Mätplatsen ser du 
bara det alternativet. (Läs gärna mer om mallar på Violwebb-Doris-Handböcker) 
 

  
Mallar i Doris. 
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4.4 Hur du gör din registrering i Doris  

Du börjar med att välja vilken mall du skall använda för din registrering beroende på vilken 
Mottagare och Mottagningsplats du levererar till. 
 
När du är klar i varje flik trycker du Framåt. 
 

  
Välj mall. 
  



 

Biometria  

Box 89 | 751 03 UPPSALA | 010-228 50 00 |info@biometria.se | www.biometria.se  7 (11) 
   

Leveransavisering som stöd  
vid ankomstmätning 

2021-04-22 

När du gör en registrering med hjälp av leveransavisering är virkesorder och 
transportörsnummer redan ifyllt när mätningen startas. 
 

 
Start av mätning. 
 
Under fliken VMF uppgifter behövs du inte fylla i någonting. 
 

  
Flik VMF uppgifter. 
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I fliken VO uppgifter behöver du inte fylla i någonting. 
 

 
Flik VO uppgifter. 
 
I fliken Transportuppgifter syns det du fyllt i vid leveransaviseringen i ditt fordonssystem, 
kontrollera att alla uppgifter stämmer. 
 

 
Flik Transportuppgifter. 
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I fliken Mätuppgifter fyller du i den volym du har på den del av leveransen du håller på att 
registrera. 
 

 
Flik Mätuppgifter 
 
På fliken Signatur kommer ”J” för samlast att vara förifyllt om du angett samlast i 
leveransaviseringen. I denna flik trycker du på Spara mätningen.  
 

 
Flik Signatur. 
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När du sparat mätningen får du en sammanställning av leveransen som registrerats. Här trycker 
du på Stäng när du sett resultatet av din mätning. 
 

 
Sammanställning. 
 
Har du, som i detta exempel, flera leveranser på ett lass kommer du tillbaka till bilden 
Leveransavisering och får välja nästa leverans.  
 

 
Start av Leveransavisering. 
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Registrering av nästa delleverans har samma tillvägagångssätt förutom på fliken Signatur. På 
denna flik väljer du om det är sista registreringen av samlasten eller inte. I detta fall anger du ett 
”J” då det var två stycken leveranser. Sedan slutför du registreringen genom att trycka på  
Spara mätningen.  
 

  
Flik Signatur. 
 
När du sparat registreringen får du återigen en sammanställning. 
 

 
Sammanställning. 


