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MILSTOLPE 1 
PROJEKTPLAN VIOL 3 

 

Projektplan VIOL 3 
 

1 Parter 
 
Biometria 
 
Företagsnamn 
 
 
 
Nedan kallad ”Kund”  

2 Bakgrund 

Uppdrag 
Biometria har av Biometrias styrelse tilldelats uppdraget att utveckla ett nytt 
virkessystem för skogsbranschen i nära samarbete med skogsnäringen. Det nya 
systemet, VIOL 3, ska ersätta dagens VIOL 2. 

Ansvar 
Varje företag som använder VIOL 2 ansvarar för att genomföra nödvändiga 
anpassningar av egna system och i egen verksamhet för att kunna använda VIOL 
3 vid driftstart. Biometria ansvarar för samordningen av nödvändiga 
implementeringsaktiviteter hos alla företag samt att skapa förutsättningar att 
genomföra egna implementeringsprojekt. 
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3 Forest Storm Go Live-plan 
För att ge Biometrias kunder de förutsättningar som krävs för att de ska kunna 
genomföra nödvändiga förberedande aktiviteter inför driftstart av VIOL 3 har 
Biometria tagit fram en plan innehållandes totalt 15 stycken milstolpar, varav 9 är 
applicerbara för denna projektplan. Varje milstolpe har en utsatt deadline och 
Biometria följer upp och rapporterar progress mot dessa milstolpar till dess 
styrelse. 
 
Nedan följer en förteckning över de 9 milstolpar som ingår i denna projektplan. 
En mer ingående beskrivning av respektive milstolpe och dess 
uppfyllandekriterier presenteras i samband med milstolpens påbörjande. 
 
Milstolpe Beskrivning Deadline 

1. Projektplan med 
Biometria 

Det ska finnas en plan ifylld enligt mall 
tillhandahållen från Biometria. Graden av ifyllning 
och omfattning beror på grupptillhörighet. 

2023-04-30 

2. Plan för IT-
leverantör och 
egna system  

Kund ska ha listat de IT-system de använder idag 
som har en koppling till VIOL, samt ha tagit kontakt 
med leverantörerna av dessa system.  

2023-05-31 

3. Utbildning från 
Biometria 
genomförd 

Kund ska ha genomfört relevanta VIOL 3-
utbildningar på Biometria Utbildning, samt tagit del 
av relevant dokumentation på Biometria.se. 

2023-12-31 

4. Affärsflöden 
fastställda 

Kundens viktigaste affärsflöden är fastställda enligt 
mall tillhandahållen från Biometria. 

2023-06-30 

5. Beslut om 
strukturer för 
masterdata 

Kund har beslutat och dokumenterat om nyttjandet 
av masterdata i VIOL 3 enligt mall tillhandahållen av 
Biometria. 

2023-11-30 

6. Affärsflöden 
verifierade 

Samtliga av de tidigare fastställda affärsflödena är 
verifierade (går att sätta upp och köra) i VIOL 3. 

2024-02-28 

7. Migreringsplan 
skapad 

Migreringsplan är skapad och innehåller information 
om vilken data som ska migreras till VIOL 3 samt hur 
det ska gå till (manuellt och/eller via integration) 
enligt mall tillhandahållen av Biometria. 

2024-01-31 

8. Beställa, 
dokumentera och 
verifiera data i 
VIOL 3 
produktionsmiljö 

Tidigare fastställda beslut om masterdata är beställt 
i VIOL 3:s produktionsmiljö. 

2024-02-28 

13. All data flyttad 
till VIOL 3 

Samtliga data som är inkluderad i migreringsplanen 
är upplagd i VIOL 3 produktionsmiljö. 

2024-02-28 
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4 Signering 
Genom att skriva under denna projektplan åtar ni er att följa Forest Storm Go 
Live-plan och dess ingående milstolpar enligt utsatt deadline. 
 
Ort   Datum 
 
 
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 
 
Underskrift av firmatecknare 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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