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1 Dokumenthistorik 

Då dokumenthistoriken uppdateras måste även datum och version ändras i sidhuvudet.  

 

Numreringen ska följa formatet revision.version, där dokument med version 0 motsvarar en 

officiell uppdatering av dokumentet till en ny revisionsnivå. Om dokumentets version inte är 0 är 

det en intern arbetsversion av dokumentet. Observera alltså att endast om dokumentversionen är 

0 utgör det en publicerad SDC-version, t ex 1.0, 2.0 och 3.0, men VARKEN 0.1, 1.2 eller 1.10. 

Versionen sätts till 0 vid varje ny revision.  

 

Version Datum Beskrivning av ändring Signatur 

4.0 16-06-07 Adderat avsnitt 3.1.2 ”Okulär besiktning av kunders 

papiNet-dokument för test” 

DaLi, 

JeNo 

3.0 16-01-08 Uppdaterat med länkar till stödjande dokumentation i 

kapitel 2. Lade till kontaktinformation i kapitel 4. 

Tydliggjort omfattning och finansiering av SDCs stöd i 

integrationsprojekt i kapitel 3. Tagit bort kapitel 3.3. 

AnAk 

2.0 15-09-28 Adderat kapitel 3.3 till dokumentet AnOh 

1.0 14-06-11 Första publicerade versionen JeNo 
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2 Stödjande dokumentation 

SDC har tillsammans med skogsbranschen tagit fram stödjande dokumentation för 

implementation av papiNet-dokument för att stödja elektronisk kommunikation av affärsobjekt 

inom försörjningskedjan från skog till industri. Stödjande dokumentation finns publicerad på 

SDCs kundportal; VIOL-web och på SDCs informationsweb för VIOL-förnyelsen 

(www.viol3.se)  samt på SDCs partnerportal (www.sdcpartner.se). 

 

 

3 Ytterligare kompetens 

SDC kan vid behov bistå med kunskap inom området i huvudsak på två sätt; 

3.1 Vid integration mellan företag och SDC 

I projekt där SDC är ena integrationsparten kan SDC bistå med relevant papiNet-kompetens. 

Omfattning för detta beskrivs i respektive projektplan och kostnad för detta beskrivs i respektive 

integrationsprojekts kostnads-/finaniseringsmodell. 

3.1.1 SDCs implementationsstöd för papiNet i VIOL-förnyelsen 

SDC ansvarar för format på dokumentationen för integrationen och stöd för att kunden ska förstå 

denna.  

Kund ansvarar för egen eller konsultstödd kompetens inom papiNet för att genomföra 

integrationen i kundens system. 

 

SDC kan hänvisa till certifierade SDC-partners. 

3.1.2 Okulär besiktning av kunders papiNet-dokument för test 

SDCs kundtjänst erbjuder inför test manuell granskning av enstaka inskickade XML-exempel, 

där SDC grundligt granskar i vilket skick dessa är. Det sker i enlighet med en separat 

tjänstebeskrivning, där SDC genom en checklista kan godkänna och dokumentera utpekad 

information. Fel och brister registreras och återförs skriftligt till kund. 

 

Dokumentet med tjänstebeskrivningen finns under VIOL-förnyelsen tillgängligt på webbplatsen 

viol3.se. 

3.2 Vid integration mellan företag där SDC inte är part i integrationen 

I projekt där SDC inte är integrationspart bistår SDC med relevant papiNet-kompetens på 

konsultbasis. SDC fakturerar då enligt gällande prislista på VIOL-web. 

 
 

4 Kontaktinformation 

Kontakta er marknadsansvarige på SDC eller SDCs kundtjänst. 

 

http://www.viol3.se/
file:///C:/Users/sdcjeno/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/O395ZJQL/www.sdcpartner.se
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5 Juridisk information 

papiNet® är ett registrerat varumärke som ägs av IDEAlliance inom ramen för ett globalt 

partnerskap mellan AF&PA, IDEAlliance och papiNet GIE. 


