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Tjänsteområde Redovisning  

1.1 Introduktion 

1.1.1 Vad är en Funktionsbeskrivning?  

Funktionsbeskrivningar är tydliga, korta och koncisa beskrivningar för nya funktioner i 
en release. Syftet med funktionsbeskrivningar är att tydliggöra användandet av 
funktionen i VIOL 3.  

1.2 Ändring av värde Förstaledskontrakt, Köparekontrakt & 

Avtalsobjekt.  
  
Det finns nu möjlighet att ändra uppgifter på Förstaledskontrakt, Köparekontrakt och 

Avtalsobjekt med status ”Aktiv”. Uppdateringar av dessa värden resulterar i extern 

utintegration av uppdaterade affärsobjekt. Vissa av parametrarna resulterar även i 

extern utintegration av Destineringsunderlag. Generellt kan parametrar inte ändras efter 

destinering med vissa undantag. Se nedan för detaljer om detta. Samtliga ändringar går 

att göra antingen i VIOL3-klienten eller via extern integration. 

  

1.2.1 Förutsättningar eller begränsningar 
 

De uppgifter som nu går att ändra är för Förstaledskontrakt: 

• Andra måttslag (kan ändras efter destinering) 

• Destineringsansvarig (kan ändras efter destinering, skapar även nytt 

Destineringsunderlag) 

• Destineringsunderlag (kan ändras efter destinering, skapar även nytt 

Destineringsunderlag) 

• Giltig from (skapar även nytt Destineringsunderlag) 

• Inköpare (kan ändras efter destinering) 

• Inköpare namn (kan ändras efter destinering) 

• Kontraktsdatum (kan ändras efter destinering, skapar även nytt 

Destineringsunderlag) 

• Kvalitetsklassning (kan ändras efter destinering) 

• Prislistehänvisning (kan ändras efter destinering) 

• Prisuppgörelse (kan ändras efter destinering) 

• Stockmätning (kan ändras efter destinering) 

 

För Köparekontrakt: 

 

• Giltig from (kan ej ändras om kontraktet ingår i en kontraktledskedja) 

• Kontraktsdatum (kan ej ändras om kontraktet ingår i en kontraktledskedja) 

• Måttslag (ändring ska kunna göras även om kontraktet använts i RH, 

destinering är gjord med den RH och leveranser finns redovisade mot 

kontraktet) 

• Prislistehänvisning (ändring ska kunna göras även om kontraktet använts i RH, 

destinering är gjord med den RH och leveranser finns redovisade mot 

kontraktet) 
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• Prisuppgörelse (ändring ska kunna göras även om kontraktet använts i RH, 

destinering är gjord med den RH och leveranser finns redovisade mot 

kontraktet) 

 

För Avtalsobjekt: 

 

• Centrumkoordinat (kan ändras efter destinering, skapar även nytt 

Destineringsunderlag) 

• LLD (kan ändras efter destinering, skapar även nytt Destineringsunderlag) 

• Land (kan ändras efter destinering, skapar även nytt Destineringsunderlag) 

• Ursprungsland (kan ändras efter destinering, skapar även nytt 

Destineringsunderlag) 

• Märkning (kan ändras efter destinering, skapar även nytt Destineringsunderlag) 

• Refererande avtalsobjekt  

 

1.3.1 Printbild 
N/A 

   

 

1.4.1 Steg för steg 

• I formulär ”Förstaledskontrakt” välj önskat Avtalsobjekt med status = ”Aktiv”  

• I menyn välj ”Redigera” 

• I fliken ”Geografiska uppgifter” ändra LLD-kod till önskat värde. 

• I menyn välj ”Spara”. 

• Integration ”Avtalsobjekt” kommer att integreras ut. 

• Integration ”Destineringsunderlag” kommer att integreras ut. 

  


