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1 Revisionshistorik 
 
Revisionshistoria för testrapport. 
 
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 2021-06-30 MG/LS 
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2 Introduktion 
 
Behovet av att tidigt fånga upp eventuella avvikelser i en leverans (oavsett stora eller 
små) är tydligt för att dels driva VIOL 3 projektet framåt, dels för att kunna 
säkerhetsställa att VIOL 3 uppfyller det behov som finns i branschen. En rapport ger 
Biometria en bra helhetsbild av en leverans och kan således enklare fånga upp 
avvikelser som är av betydande vikt. Informationen i rapporten ger även resterande 
pilotföretag möjlighet att få kännedom om kommande leverans ur ett 
verksamhetsperspektiv. Rapporten beskriver Första pilotens (WSS) testarbete.  

2.1 Syfte & Mål 

Syfte och mål med denna rapport är att skapa en sammanfattande bild av 
förstepilotens testarbete som genomförts för programinkrement 20. Leveransen testas 
utifrån pilotföretagets framtagna scenarion som speglar WSS affärsflöden. 
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3 Sammanfattning av testresultat 
Sammanfattning av testresultat från PI 20. 

3.1 Kort sammanfattning 

Testerna har gått bra. Som tidigare blir det bråttom på slutet av inkrementet då 
många leveranser kommer de sista två veckorna. Detta gör att omfattningen på 
testerna blir lidande. Kvaliteten på det som levererats i PI20 har varit bättre än 
tidigare inkrement. Leveranserna har ofta innehållit begränsningar. Det har varit bra 
att dessa begränsningar informerats om i tid. Informationen är sannolikt en 
anledning till avsaknad av buggar vid testerna. 
 

3.2 Sammanfattning av testresultat  

Sammanfattning av testresultat som åskådliggörs med hjälp av ett cirkeldiagram. 
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3.3 Avgränsningar 

Förteckning över de ingående delar i PI 20 som inte ingår i WSS tester samt dess 
anledning. 
 
 Leverans Orsak 

126578 
 
126550 
 
83420 

Markör på organisation som innebär att aktören 
kan delta i kollektivvariant 1 
 
Om FLK avser person eller "liten organisation" ska 
led 1 inte finnas i KB 
 
Kollektivbeskrivning 1 kan bara ha organisationer 
som säljare 

SES har endast kollektiv på 
leveranser från egen skog till egna 
terminaler 

118418 
 
126463 

Rätta fel benämning när man ska söka ut värde i 
värdeterm råvara 
 
Rättning av fel benämning när man ska söka ut 
värde i värdeterm transport 

Rättat i kod men inte i säkerställt att 
alla värdevillkor är korrekta ännu.  

118418 Införa GD-nr för att stödja affärer med utländsk 
fastighetsägare 

Går endast att sätta upp GD-nummer 
vilket genomförs av Biometria, finns 
inget att testa för kund i dagsläget.  

78730 
 
124199 

Internummer för köpare och säljare i 
kollektivvariant 1 behöver endast vara under 
samma ben i org. struktur 
 
Delar av organisation ska kunna använda a-priser 
och prislistor för kollektivvariant 1 
 

Ej aktuellt för SES med anledning av 
att organisationsstruktur inte har 
underliggande organisationsenheter. 
Sydved och SEBio använder ej 
kollektivvariant 1. 

107344 Uppföljning omräkningstal i kollektivbeskrivning Ej aktuellt för WSS då denna 
uppföljning inte utförs av WSS  

108233 Beräkna råvaruvärde T/A P/S/U på brutto Beräkning av råvaruvärde T/A 
brutto används inte av WSS 

   

113946 Transportansvarig råvarupart får tillgång till 
Transportinstruktioner 

WSS hämtar inte 
transportinstruktion från VIOL 3 

134644 [149] Transportaffär - Lägga till köpare i föregående 
led i tabell och som filter på alla sidor 

Endast aktuellt för transportbolag 

120472 Kopior via flera integrationskontrakt 
Svår att testa pga. avsaknaden av 
flera organisatoriska enheter i VIOL 
3. 
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4 Planerade testfall 

4.1 Testfall enligt testplan  

Nedan följer beskrivningar av de testfall som inkluderats i inkrementets testplan. 
 
Scenario ID Beskrivning 
SES 82  Egen skog till terminal och industri 

• Uppdatera kollektiv - korrektionspost sågtimmer & flis 
(110824, 110830, 106587) 

SES 84  Lokalt köp till industri 
• Separera vikter från mätresultat transport (123736, 111274) 
• Återkopplingsmönster PapiNet - hantering av utgående 

flöden (120469) 
• Ny BI rapport/flik Omprisräkning, fakturaunderlag inkl 

period (130926) 

• Realisering av ny integration - Redovisningshänvisning 

• Uppgift om "Transportresurs* kan hanteras i systemet 
(98826, 119962, 111274) 

• Personifierade rapporter [149] Transportaffär, [753] 
Fordonsegenskaper (134057)  

• [446] Underlag Transportaffär - Lägga till Transportsedel 
(135101) 

SES 101 B2B Centrala köp där vi är befraktare 
• Kunna se fraktionsnyckel i kollektivbeskrivning (127213) 
• Uppdatera kollektiv - korrektionspost sågtimmer & flis 

(110824, 110830, 106587) 
• Korrigera Transportuppgifter - komplexa fall (86775) 

• Transportansvarig råvarupart får tillgång till systemskapade 
transportunderlag & befraktarunderlag (110462, 113946, 
135227, 111285) 

• Transportansvarig råvarupart får tillgång till 
Transportuppgifter 

Sydved 125 Avverkningsuppdrag med produktion  
• Återkopplingsmönster PapiNet - hantering av utgående 

flöden (120469) 
• Ny rapport: Stockmätta volymer, stocknota (första 

versionen) (13141) 
• Personifierade rapporter [149] Transportaffär, [753] 
• Rapp och Maskinförarkopplingar (40517) 
• Gränssnitt StanFord-filer multipla-filer (140600) 
• Integrationskontrakt för flera format (120682) 
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• [446] Underlag Transportaffär - Lägga till Transportsedel 
(135101) 

Sydved 67 SE Bio köpare i 2:led 
• ÄB: Transportansvarig råvarupart får tillgång till 

Transportuppgifter (84465) 
• Transportansvarig råvarupart får tillgång till systemskapade 

transportunderlag & befraktarunderlag (110462, 113946, 
135227, 111285) 

SE Bio 68 Köp av grot till kund 
• Personifierade rapporter [149] Transportaffär, [753] 

• Korrigera Transportuppgifter - komplexa fall (86775) 

• [446] Underlag Transportaffär - Lägga till Transportsedel 
(135101) 

Användbar-
het 
(utan 
scenario) 

• Nytt GUI (graphical user interface) arbetsytor (105065) 
• Hantera köparekontrakt - Filtrering i dialog (140882) 
• Hantera köparekontrakt - Flytta och döp om fält under 

Allmänt (139776) 
• Hantera köparekontrakt - Byt namn på fält i förteckning 

(141897) 
• Hantera förstaledskontrakt - Filtreringsmöjlighet i fält 

(142833) 
 

5 Utfall av planerade testfall 
Sammanställning av testutfall med kommentarer samt koppling till eventuella buggar och gap. 
 
Test OK: Test genomfört utan anmärkning 
Test ej OK: Test genomfört med anmärkning 
Test ej genomfört: Test ej genomfört pga. fel i leverans, för sen leverans etc. 
Övrigt: Ej testat pga. ej relevant för företaget el. övrigt. 

5.1 SES 82 – Egen skog till terminal och industri  
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Funktionalitet Kommentar Buggar/gap 
Uppdatera kollektiv - 
korrektionspost sågtimmer & 
flis 

Förberedelsetiden gjorde att vi inte 
han med att testa detta i PI20. 
Prioriterades ner pga. att vi inte 
använder kollektivmätningar för 
tillfället samt att denna leverans 
inte kommer finnas tillgänglig i 
PI20 i kundtest.  
 

 

 

5.2 1.1     SES 84 - Lokala köp till industri 

 

 
Funktionalitet Kommentar Buggar/gap 
Separera vikter från 
mätresultat transport 

Fungerar som beskrivet  
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Återkopplingsmönster 
PapiNet - hantering av 
utgående flöden 

Delvis testat. Har testat att vi får 
ner båda meddelandena från VIOL 
3 men interna system är inte klara 
att ta emot dom ännu. 

 

Realisering av ny integration 
- Redovisningshänvisning 

Delvis testad. Vi har testat att ta ner 
meddelandet men stötte snabbt på 
en bugg. Vidare testning har en 
genomförts pga. tidskrävande 
arbete att förbereda för ny 
integration i egna system.   

151657 

Ny BI rapport/flik 
Omprisräkning, 
fakturaunderlag inkl period 

Ej levererad.  

Uppgift om 
"Transportresurs* kan 
hanteras i systemet 

Valt att inte testa då Biometria 
avråder piloter att testa innan 
ytterligare funktionalitet är på 
plats.   

 

Personifierade rapporter 
[149] Transportaffär, [753] 

Test OK.   

Underlag Transportaffär - 
Lägga till Transportsedel 
[446] 

Test OK.  

 

5.3 SES 101 - B2B Centrala köp där vi är befraktare 

 

 
Funktionalitet Kommentar Buggar/gap 
Kunna se fraktionsnyckel i 
kollektivbeskrivning (127213) 

Test OK.  
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Uppdatera kollektiv - 
korrektionspost sågtimmer & 
flis (110824, 110830, 106587) 
 

Förberedelsetiden gjorde att vi inte  
hann med att testa detta i PI20.  
Prioriterades ner pga. att vi inte  
använder kollektivmätningar för  
tillfället samt att denna leverans  
inte kommer finnas tillgänglig i  
PI20 i kundtest.  

 

Korrigera Transportuppgifter 
- komplexa fall (86775) 
 

Test OK.  

Transportansvarig 
råvarupart får tillgång till 
systemskapade 
transportunderlag & 
befraktarunderlag (110462, 
113946, 135227, 111285) 

Test OK.  

 

5.4 Sydved 125 - Avverkningsuppdrag med produktion 

 

 
 
Funktionalitet Kommentar Buggar/gap 
Återkopplingsmönster 
PapiNet - hantering av 
utgående flöden 

Ej testad. Interna system är inte 
anpassade. 

 

Ny rapport: Stockmätta 
volymer, stocknota (första 
versionen). 

Delvis testad. De delar som är 
levererade är testade.  

 

Personifierade rapporter 
[149] Transportaffär, [753] 

Test OK.  

Rapp och 
Maskinförarkopplingar 

Test OK.  
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Gränssnitt StanFord-filer 
multipla-filer 

Test OK.  

Integrationskontrakt för flera 
format 

Ej testad. Integration ej på plats.  

 
 

5.5 Sydved 67 – SE Bio köpare i 2:led 

 
Funktionalitet Kommentar Buggar/gap 
ÄB: Transportansvarig 
råvarupart får tillgång till 
Transportuppgifter (84465) 

Testad i klienten. Test OK.  

Transportansvarig 
råvarupart får tillgång till 
systemskapade 
transportunderlag & 
befraktarunderlag (110462, 
113946, 135227, 111285) 

Testad i klienten. Test OK.  

 

5.6 SE Bio 68 - Köp av grot till kund 
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Funktionalitet Kommentar Buggar/gap 
Personifierade rapporter 
[149] Transportaffär, [753] 

Test OK.  

Korrigera Transportuppgifter 
- komplexa fall (86775) 

Test OK.  

[446] Underlag Transport- 
affär - Lägga till Transport- 
sedel (135101) 

Test OK.  

 

5.7 Användbarhet 

 

 
Funktionalitet Kommentar Buggar/gap 
Nytt GUI (graphical user 
interface) arbetsytor (105065) 

Testat med buggar. 150679 
150680 
150681 
151953 

Hantera köparekontrakt - Test OK.  
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Filtrering i dialog 
Hantera köparekontrakt - 
Flytta och döp om fält under 
Allmänt (139776) 

Test OK.  

Hantera köparekontrakt – 
Byt namn på fält i  
förteckning (141897) 

Test OK.  

Hantera förstaledskontrakt – 
Filtreringsmöjlighet i fält 
(142833) 

Test OK.  

 

6 Buggar och gap 
Buggar och gap sorterade efter prioritet samt med koppling till det specifika testfallet 
där de uppdagades.  

6.1 Sammanställning 

 
Prio 1 

ID  Beskrivning Nummer  
   
   
   

 
Prio 2 

ID  Beskrivning Nummer  
151657 Serviceprovider saknas i RH meddelande 84 
   
   

 
Prio 3 

ID  Beskrivning Nummer  
150681 Poster saknas på Notiser Arbetsyta råvaruaffär Användbarhet 
151744 Korrigerade transportuppgifter visas fel i BI 

 
84 

151953 Svårt att se fullmakter i ny arbetsyta  
   

 

 

7 Slutsats 
Helgerna och mängden leveranser gjorde att vi fick prioritera vad som skulle testas. 
Det som var mest intressant för WSS var integrationen av RH. Tyvärr levererades 
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specen så sent så vi hann inte bygga klar vår integration i tid för att testa detta 
fullständigt. 
Kvalitén på leveranserna har varit bättre. Vi har bara hittat ett fåtal buggar 
Support och information om leveranser har som tidigare varit väldigt bra. 
Som vanligt är det svårt att hinna med att testa i tillräcklig omfattning när mycket 
levereras de sista veckorna.  
 
 


