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Aktivitetsflöde VIOL 3
Filinsändning via Sender XC
Rapp

Produktions-
data

Produktions-
underlag

Intressenter

Integration av
Produktions-
underlag

Avtalsobjekt

Förstaleds-
kontrakt

Virkesköpare

Produktionsledare, 
virkesadministratör

Produktionsresultat 
skotare, sortiment

Produktionsresultat 
skördare, sortiment 
Produktionsresultat 
skördare, stam

Produktionsresultat 
skotare, lass

Kvalitetsresultat skördare 
(endast till BI)

Integration av
produktions- och 
mätresultat

Rapportportalen

1. Skapa förstaledskontrakt och avtalsobjekt. Antingen direkt i Biometrias
redovisningssystem eller som integration till Biometria via företagens 
hemsystem.

2. Produktionsunderlag skapas automatiskt från avtalsobjektet, som 
sedan måste kompletteras i produktionssystemet med de 
sortimensrader som ska produceras.

3. Skördare och skotare rapporterar mot avtalsobjektsnummer istället för 
virkesorder (produktionsunderlaget får samma nummer som 
avtalsobjektsnumret).

4. Inrapporterat data från skogsmaskinerna delas upp i flertalet resultat 
som går att följa i Produktionssystemet, samt titta på rapporter i 
rapportportalen.

5. Det går även att hämta data/resultat från Biometria till andra system, 
t.ex. sitt hemsystem via integration/papiNet. 



Produktionstjänsterna hittar du under mina sidor VIOL 3 på 
Biometria.se



Produktionssystemet och RAPP är de tjänster som är unika för 
produktion och som denna presentation beskriver mer ingående.



Hur man jobbar i Produktionssystemet



Innehåll

• Uppdragsgivarinställningar

• Maskinregistret

• Produktionsunderlag och mallar 

• Filinskick

• Rätta och Korrigera produktionsresultat och kvalitetsresultat

• Produktionsstyrning

• StanForD-storage

• Rapp & Maskinförarkopplingar Rapp 



Uppdragsgivarinställningar



Uppdragsgivarinställningar

Funktion som styr:

- Uppgifter som har betydelse vid tolkningen av rapporterade produktionsfiler

- Hur återkoppling till filinsändande maskin ska ske vid avvisningar/fel

- Ev. aktörer som ska undanhållas viss information utöver den ordinarie informationen 

enligt behörighetsmatris

- Användning av Rapp samt kontaktpersoner för Rapp

Biometria administrerar funktionen (förutom uppgifter om 
kontaktpersoner för Rapp)



Inställningar

• SDCID=maskinnummer (filinsändande skördare, skotare)
• Återkoppling till maskin vid fel: (filinsändande skördare, skotare)

Enkel: matchning av handelssortiment och mottagningsplats mot produktionsunderlag
Detaljerad: som ovan + lista med andra möjliga kombinationer på produktionsunderlaget

• Skogsbränsleberäkning: (filinsändande skördare), default Ja annars avbeställning
• Kan rapportera i Rapp: Rapportering via Rapp kan ske mot denna uppdragsgivare
• Nedre gräns för stamfelsved: (filinsändande skördare), resultatundertyp stam, mätresultat skördare med stamfelsved
• Forestfuelsettning (inställningsfil): (filinsändande skördare) underlag vid beräkning av skogsbränsle



Man har möjlighet att undanhålla viss 
information för leveransansvarig och 
mottagare i affärsledskedjan genom att 
skriva namn eller huvudkod.

Som uppdragsgivare kan man kan lägga till 
kontaktperson för Rapp. 



Ifall man valt att undanhålla uppgifter för mottagare och 
leveransansvarig är det följande uppgifter som undanhålls:

-SDCID
-Maskinlag
-Maskinnummer
-Maskintillverkare
-Maskinmodell
-Operativsystem
-Styrsystemsversion
-Skördaraggregatstillverkare
-Skördaraggregatsmodell
-Insändningsprogram (applikation)
-Insändningsprogramversion
-Utförande avverkningsföretag
-Ansvarigt avverkningsföretag



Maskinregister



Maskinregister

Innehåll: 
Information om SDCID (skördare, skotare, drivare) exv. maskinuppgifter, utförande 
avverkningsföretag, uppdragsgivare, klartexter till maskinnummer, uppgifter om 
mätnoggrannhet och ersättningsgrundande skördarmätning, uppgifter om 
maskinförarkopplingar i Rapp, uppgifter om Sender XC-installationer

Används till:
• Administration av uppgifter om SDCID
• Administration av maskinförarkopplingar för Rapp
• Administration av skördarens mätnoggrannhet (bedömd av revisor) samt 

ersättningsgrundande skördarmätning
• Uppgifter hämtas från registret till produktions-, kvalitets- och mätresultat exv. 

Skördarens mätnoggranhet och ersättningsgrundande skördarmätning, revisorsföretag 
och revisor, klartexter för maskinnummer

• Administration av Sender XC-installationer (PIN-koder i stället för lösenord samt 
installationer per SDCID)



SDCID och maskinnummer

SDCID är en maskinunik identitet som Biometria delar ut och som ska finnas i 
insändningsprogrammet Sender XC så länge maskinen är i bruk, oavsett vem som är 
ägare eller uppdragsgivare.
Alla ”Rapp-maskiner” kommer också att ha ett SDCID.

Maskinnummer är en identitet som varje uppdragsgivare ger maskinen

SDCID
sdcgpx6560

Holmen skog 
Maskinnummer 1234

Mellanskog
Maskinnummer 2345

Sveaskog
Maskinnummer 34564



Vem gör vad i Maskinregistret?

Uppgifter per SDCID
Administration av Rapp och Sender XC-
installationer

Uppdragsgivare Utförande 
avverkningsföretag

Revisor Biometria

Skapa nytt SDCID X

Lägga till/ta bort uppdragsgivare från SDCID X X X

Lägga till/ändra/ ta bort uppgifter om maskin* X X X

Ändra/ta bort utförande avverkningsföretag X X X

Lägga till revisorsföretag X

Ta bort revisorsföretag X X

Lägga till/ändra/ta bort uppgifter om revisor X X

Registrera/redigera revision X X

Avsluta SDCID X

Administration av Rapp (maskinförarkopplingar) X X

Administration av Sender XC-installationer X

*Som Biometria administratör kan man ändra samtliga uppgifter om maskin. Övriga kan enbart ändra kontaktuppgifter.



Vem får se vad i Maskinregistret?

Uppgifter per SDCID
Administration av Rapp och Sender XC-
installationer

Uppdragsgivare Utförande 
avverkningsföretag

Revisor Biometria

Maskinuppgifter X X X X

Uppgifter om utförande avverkningsföretag X X X X

Uppgifter om sig själv som uppdragsgivare X X X X

Uppgifter om samtliga uppdragsgivare X X X

Uppgifter om revisorsföretag och revisor X X X X

Uppgifter om revisioner X X X X

Uppgifter om maskiner och förare i 
administrationsfunktion av Rapp 
(Maskinförarkopplingar Rapp)

X X

Uppgifter om Sender XC-installationer X X X



Denna funktion är bara tillgänglig för 
Biometria administratörer

Som Biometria administratör kan man se all 
information om alla maskiner.

Man kan filtrera på maskintypMaskinregistret



Genom att bocka i ”Visa alla” så kan man se alla maskiner som finns upplagda i 
Maskinregistret (begränsad information). Man kan t.ex. inte se andra uppdragsgivare i 
Maskinregistret, eller vilket maskinnummer de använder. De fälten blir blanka. 



Uppgifter om SDCID

Som uppdragsgivare 
kan man själv välja 
att lägga till sitt 
företag som ny 
uppdragsgivare på en 
maskin/SDCID.

Som revisor kan man 
administrera 
revisioner.



Fler uppgifter om SDCID

Vissa 
företagsuppgifter 
hämtas från 
Aktörsregistret



Produktionsunderlag och mallar



Produktionsunderlag

Startsidan i Produktionssystemet är listan över ohanterade produktionsunderlag

För att komma till Produktionssystemets meny; klicka på hamburgermenyn. Vilka val 
som finns i menyn beror på vilken behörighet man har i systemet.



I rullisten till höger kan man välja tre olika varianter på intern status på 
produktionsunderlaget: 

• Alla intern status: Visar alla produktionsunderlag.

• Ohanterat: Produktionsunderlaget har inte producerat 
handelssortiment registrerat på radnivå. Ohanterade
produktionsunderlag är orangemarkerade.

• Hanterat: Alla sortimenten har ett producerat 
handelssortiment registrerat. Hanterade 
produktionsunderlag som uppdaterats med destinerad 
mottagare är grönmarkerade. 



För att öppna ett produktionsunderlag kan man antingen dubbelklicka på raden, eller markera 
raden och använda knappen ”Visa valt underlag”



Hela produktionsunderlaget

Huvudnivån: Uppgifter som ärvs från 
förstaledskontrakt och avtalsobjekt

Uppgifter som 
anges på 
produktions-
underlaget och 
gäller hela 
produktions-
underlaget

Här visas 
sortimentsrader
En rad per 
kombination 
handelssortiment 
+ 
mottagningsplats



Ändringar av 
produktions-
underlaget 
genererar ett 
nytt versions-
nummer som 
visas uppe till 
vänster (v1)

I sidfoten finns information om när underlaget senast ändrats och av vem

Man kan växla mellan produktionsunderlagen 
genom att använda pilarna

Hela produktionsunderlaget



För att lägga till ett sortiment 
använder man knappen ”lägg till 
rad”. Det går inte att ta bort en 
tillagd rad, bara inaktivera den.

Lägg till rad på produktionsunderlaget

Innan produktionsrapportering 
påbörjas måste 
produktionsunderlaget 
kompletteras med sortimentsrader.



Radspecifika uppgifter

Producerat handelssortiment och Producerat för 
mottagningsplats kan inte ändras när dom sparats 
(gråa fält)

Uppgifter som kommer från destinering och 
transportinstruktion

Tryck på pilen eller på raden för att öppna sortimentet och se eller 
ange mer information, t.ex. planerad mottagare. Uppgift om 
logistikinformationsmottagare hämtas från avtalsobjektsrad med 
samma handelssortiment eller den sortimentskategorin som 
handelssortimentet tillhör.



Man kan klicka på de tre prickarna till höger vid en sortimentsrad och välja om man vill kopiera eller 
inaktivera raden

Genom att använda knappen ”Exportera” kan man välja att 
skapa ett excel-ark eller skriva ut produktionsunderlaget. 
Genom skriv-ut-funktionen kan man även skapa en pdf.

För att lämna 
produktionsunderlaget 
använder man knappen 
”Tillbaka”



Produktionsunderlagsmallar

Mallar förenklar administration av produktionsunderlag

Mallar kan inte integreras till eller från Biometria

Mallar innehåller vissa huvuduppgifter samt radspecifika uppgifter

Mallar kan skapas och användas för uppdragsgivarens huvudnivå 
och underliggande interna nummer

För att se produktionsunderlagsmallarna, gå till menyn och välj 
Produktionsunderlagsmall



Produktionsunderlagsmallar

Öppna vald mall genom att dubbelklicka på raden 
eller välj ”Visa vald mall”

För att skapa en ny mall från grunden, välj 
”Skapa ny mall”



Produktionsunderlagsmallar

Man kan även skapa en ny mall genom att kopiera en befintlig mall.
För att ta bort en mall, välj knappen ”Ta bort mall”

För att lägga till en 
sortimentsrad på 
befintlig mall, välj 
”Lägg till rad”



För att använda en mall på ett produktionsunderlag öppnar man 
produktionsunderlaget och väljer ”Använd mall”. Välj en mall och tryck på 
”Förhandsgranska mall”



Välj ”Applicera mall” 
för att välja 
förhandsgranskad 
mall. Välj ”Avbryt 
förhandsgranskning” 
för att avbryta. 



Det går även att skapa en mall genom 
att kopiera från ett befintligt 
produktionsunderlag. Öppna 
produktionsunderlaget som du vill 
spara en mall från och välj ”Spara 
som mall”.



Filinskick



Skicka in produktionsfiler

I VIOL 3 finns ett verktyg för filinskick 
som är tillgänglig för kunder under test av 
VIOL 3, därefter endast för Biometria. 



Filinskick

Spara de filer som ska användas på hemdatorn, och dra sedan över dem till rutan för 
filinskick i Produktionssystemet. 

För att filerna inte ska avvisas måste innehållet vara anpassat för VIOL 3. Avtalsobjekt 
och handelssortiment måste finnas på produktionsunderlaget, annars blir resultatet 
avvisat.

Filer av StanforD2010-format går att redigera i verktyget. T.ex. ändra avtalsobjekt eller 
handelssortiment.



När man dragit in en eller 
flera filer visas en 
sammanställning 
nedanför. 

Välj ”Nästa” för att 
påbörja filinskick.

Om filen går att redigera i 
verktyget (StanForD2010) 
visas kugghjulet.



Exempel på hur det kan se ut när man redigerar 
i verktyget. Byt avtalsobjektsnummer och välj 
sedan ”Spara”

Fil som har editerats i 
verktyget

Bekräfta fil genom att 
”Skicka fil”



Man kan välja att spara den 
redigerade filen genom att 
”Ladda ner fil” eller välja ”Börja 
om” för att skicka in fler filer.

I Fliken ”Tidigare filinskick” kan 
man se de filer som laddas upp. 
När 100 % visas finns datat i 
produktionssystemet.



Rätta & korrigera Produktions-
och Kvalitetsresultat



Rätta/Korrigera

Produktionsdata som inte uppfyller uppsatt regelverk avvisas och måste rättas för att bli 
ett godkänt resultat som förmedlas vidare

Produktionsdata som uppfyller uppsatt regelverk visas under menyn Korrigera. 
Produktionsresultaten delas upp i resultattyperna Skördare, Skotare och Kvalitet 
skördare. Resultattyperna delas in i Resultatundertyper.

Möjligt att rätta/makulera ett eller flera avvisade produktionsdata vid samma tillfälle. 
Möjlighet finns också att korrigera/makulera godkända produktionsresultat om de blivit 
felaktiga.

Det går att rätta/korrigera resultattyperna skördare, skotare och kvalitet.

Kvantitetsresultat som skapats via kvantitetsrapportering går inte att rätta/korrigera.

Uppdragsgivaren rättar/korrigerar



Produktionsresultat skotare

Resultatundertyp Sortiment

Visar vad skotaren förflyttat. Innehåller information om skotad volym/vikt per rapporteringstillfälle. 

Resultatundertypen delas upp på:

- Avtalsobjektsnummer
- DelobjektID
- Producerat handelssortiment och producerat för mottagningsplats
- Avlägg 

Resultatundertyp Lass

Uppgifter om lassen skotaren rapporterat: Antal, Lassvolym, Lassvikt, Skotningsavstånd m.m. Skapas ej för 
Rapp. 

Resultatundertypen delas upp på:

Avtalsobjektsnummer
-DelobjektID



Produktionsresultat skotare, sortiment



Produktionsresultat skotare, lass



Produktionsresultat skördare

Resultatundertyp Sortiment

Visar vad skördaren tillverkat. Innehåller information om de avverkade stockarna: Längd, Toppdiameter, Stockvolym, Kaptyp m.m.

Resultatundertyp sortiment delas upp på:
- Avtalsobjektsnummer
- DelobjektID
- Producerat handelssortiment och producerat för mottagningsplats
- Produktversion
- ProductUserID
- ProduktID

Resultatundertyp Stam

Uppgifter om de avverkade stammarna: Trädslag, Stamvolym, DBH, Stamkoordinat, Avverkningstidpunkt, Upparbetningstyp m.m. Skapas ej 
för Rapp.

Resultatundertyp stam delas upp på:
- Avtalsobjektsnummer
- DelobjektID



Produktionsresultat skördare, sortiment



Produktionsresultat skördare, stam



Kvalitetsresultat skördare

Resultattyp Kvalitet Skördare, Resultatundertyp Stam, 
delas upp i M1, M2 och M3 



Rätta produktionsdata

Markera en eller flera rader som ska rättas. Välj ”Rätta markerade data”

Avvisningsorsaken visar vad som är fel



Rätta produktionsdata

Rätta de fält som 
är fel, och välj 
”Spara”

Från detta läge 
kan man gå till 
produktions-
underlaget och 
justera uppgifter 
där för att rätta 
fel

Rödmarkering visar var felet finns 



Notifiering vid misslyckad rättning

Notifiering visas vid misslyckad
rättning. Vid lyckad rättning visas 
ingen notifiering



Korrigera

Det är ”tända” fält som kan korrigeras

De flesta resultatspecifika uppgifterna som kommer från den insända filen

För att korrigera uppgifter som hämtats från produktionsunderlaget måste den uppgiften 
ändras där och resultatet sedan sparas om för att det ska uppdateras

Uppgifter som har sitt ursprung i förstaledskontrakt eller avtalsobjekt kan inte korrigeras

Vad kan korrigeras?



Massrättning/Masskorrigering

Steg 1: markera 
de rader som 
ska justeras 
med 
plustecknet till 
höger. För att ta 
bort en rad som 
är markerad, 
använd 
minustecknet.

Steg 2: Välj ”Rätta markerade data” alt. ”Korrigera markerade data”



Tryck sedan ”Spara”. För att avbryta rättningen, välj ”Avbryt”

Fyll i de fält som ska rättas på 
de objekt som är valda. För att 
blanka ut ett fält, tryck på 
hänglåset

Valda 
objekt

Genom att välja ”Makulera” kan man ta 
bort data/mätningar som är avvisade



Om man väljer att makulera ett godkänt resultat så 
finns mätningen kvar i PF, men får status makulerad

Valda 
objekt

Fyll i de fält som ska rättas på de 
objekt som är valda. För att blanka ut 
ett fält, tryck på hänglåset. Det 
innebär att detta fält blir tomt på alla 
resultat du valt ut för rättning. 
För fält som inte fylls behålls 
ursprungligt värde

Tryck sedan på ”Spara”. För att avbryta korrigeringen, 
välj ”Avbryt”



Produktionsstyrning



Produktionsstyrning

Produktionsstyrningen i produktionssystemet används av uppdragsgivaren för 
att skicka instruktioner till skördare (pin-, oin-, spi-, ogi filer) och skotare (fdi-, 
foi filer) via Biometria. Filerna går ej att skapa i Biometrias tjänst. 



Välj här om du vill skicka 
produktionsstyrningsfil

För att visa en inskickad 
produktionsstyrningsfil, markera en rad, välj 
sedan visa produktionsstyrningsfil. 



I visningsläget av en 
produktionsstyrningsfil går det att visa 
filens innehåll genom att klicka på 
nedladdningspilen



Vem gör vad i produktionsstyrningen

Roll Vad ska rollen kunna få göra alternativt inte få göra

Produktionsstyrningsadministratör Filöverföring av filer i formatet .pin och .env till Biometria samt övrigt som 

produktionsadministratör får göra i Produktionssystemet

Produktionsstyrningsombud Filöverföring av filer i formatet .pin och .env till Biometria. Tillgång till Maskinregistret. Kan 

varken se eller röra något annat.

Produktionsadministratör -

Produktionsanvändare -

Biometria administratör Filöverföring av filer i formatet .pin och .env till Biometria

För att få tillgång till produktionsstyrning behöver man en roll som 
Produktionsstyrningsadministratör eller Produktionsstyrningsombud



StanForD-storage



StanForD-storage

I StanForD-storage lagras rådatafiler och analysfiler

Rådatafilerna ser ut som när de kommer in till Biometria.

Analysfilerna är konverterade till StanForD2010-format. Sådant som rapporterats 
tidigare är bortrensat och produktionsfilerna från skördare kan kompletteras med 
skogsbränslefunktion per stam. Möjlighet finns att komplettera med ytterligare 
funktioner i framtiden.

Som kund kan man prenumerera på rådatafiler och analysfiler genom integration till 
egna system alternativt hämta filerna i Biometrias produktionssystem under rubriken 
StanForD-filer



StanForD-storage

I produktionssystemets gränssnitt finns alla filer som är lagrade i StanForD-storage. 

Filerna som lagras i StanForD-storage är produktionsfiler för skördare (pri, hpr) och skotare (prl, fpr), 
kvalitetsfiler från skördare (hqc, ktr), samt driftrapportering från skördare och skotare (mom, drf).

Man kan bara se de filer som man är behörig att se

Välj om du vill visa rådatafiler eller 
analysfiler, samt vilken 
rapporteringstyp du vill visa



Nedladdning av filer

Ladda ner filer genom att markera en eller flera 
rader. Markeras en trycker man sedan på ”ladda 
ner fil”. Markeras flera står det istället ”beställ 
nedladdning av filer” Ett mejl skickas då 
nedladdningen är klar och en notis visas då filerna 
kan öppnas



Rapp & Maskinförarkopplingar 
Rapp



Förutsättningar för Rapp i VIOL 3

Maskinregistret
• Maskinen upplagd i maskinregistret

Uppdragsgivarinställningar
• Kan rapportera via Rapp (ja)
• E-postadresser för avisering till kontaktpersoner



Vem gör vad?

Vad? Var? Vem?

Ny uppdragsgivare Rapp Uppdragsgivarinställningar Biometria

Hantera kontaktperson Uppdragsgivarinställningar Uppdragsgivaren

Upplägg nytt maskinnummer 
(SDCID)

Maskinregistret Biometria

Godkänna/neka koppling 
maskin – förare

Maskinförarkopplingar Rapp Uppdragsgivaren

Borttag koppling 
maskin – förare

Maskinförarkopplingar Rapp Uppdragsgivaren



Åtkomst Rapp
Gå till Mina sidor VIOL 3, välj Rapp.

Första gången du loggar in 
klickar du på Registrera. I 
fortsättningen på Logga 
in.

Skriv din e-postadress. 
Skriv in namn och klicka 
på registrera.

Klicka på ansök om ny 
maskinförarkoppling för 
att anmäla koppling mellan 
SDCID och förare



Ansöka om maskinförarkoppling

Maskinföraren ansöker i Rapp för att få rapportera på ett SDCID. Man fyller i Huvudkod och 
SDCID, sedan hämtas uppgifter från maskinregistret. Ansökan ligger väntande tills 
uppdragsgivarens kontaktperson godkänner ansökan i Maskinförarkopplingar Rapp. När 
ansökan godkänts blir föraren meddelad via ett pop-up fönster i Rapp och att man kan börja 
rapportera.



Rapportering

1. Välj det avtalsobjekt som 
ska rapporteras mot.

2. Lägg till de sortimentsrader du vill 
rapportera.

3. Fyll i volym per 
sortimentsrad, välj avlägg och 
skicka sedan in 
rapporteringen.

Bilderna ovan visar exempel på rapportering för skotare. 
Produktionsresultat skotare/skördare skapas utifrån rapporteringen och kan följas upp i Rapportportalen. Det 
går även att titta på resultaten i produktionssystemet under rätta eller korrigera. 



Maskinförarkopplingar Rapp

Administration av maskinförarkopplingar (koppling mellan SDCID, förare 
och uppdragsgivare)

Uppdragsgivaren administrerar 

Maskinregistrets uppgifter om maskinen visas i Rapp vid förarens 
ansökan

Uppdragsgivaren godkänner eller nekar maskin som vill börja rapportera 
med Rapp



Notis visas när det 
finns en ny 
ansökan i inboxen

Godkänn eller 
neka ansökan om 
maskinförar-
koppling Rapp



Under fliken ”Maskinförarkopplingar” kan man se och administrera 
uppgifter om maskinförarkopplingar.
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