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Virkesorder

Snabbguide skapa ny virkesorder, VO
(mätmetod 9)

Använd knappen för 
att komma vidare.



www.sdc.se

Syfte
Syftet med denna snabbguide är att visa hur du skapar en ny 

virkesorder som därefter kan användas för mätning och 
även som en vo-mall. Guiden innehåller följande steg:

1. Skapa Förstaledskontrakt, obligatoriskt
2. Registrera Transportuppgifter, frivilligt
3. Registrera Mätningsuppgifter, obligatoriskt
4. Registrera kontrakt i led 2 – 6, i förekommande fall
5. Registrera Allmänna uppgifter, rekommenderas

6. Spara virkesorder – ger ett nytt virkesordernummer
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Var i landet – styr kontroller
Som bakgrundsfakta innan du tittar 
vidare i detta bildspel, titta på kartan 
och notera inom vilket VMF-område 
din mottagningsplats är belägen. 
Kontrollnivån för virkesorder styrs till 
viss del av denna uppgift. VMF är 
förkortningen för 
Virkesmätningsförening. 
Notera ditt VMF-område, 01-08. VMF Qbera

•VMF 05-07

VMF Syd
•VMF 08

VMF Nord
•VMF 01-03
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Avsnitt
Välj ett avsnitt genom att trycka på knappen för avsnittet.

Skapa Förstaledskontrakt, obligatoriskt
Registrera Transportuppgifter, frivilligt
Registrera Mätningsuppgifter, obligatoriskt
Registrera kontrakt i led 2 – 6, i förekommande fall
Registrera Allmänna uppgifter, rekommenderas

Spara virkesorder – generera ett nytt virkesordernummer
Information och handböcker

Tar dig tillbaka till denna sida.
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Skapa Förstaledskontrakt
Öppna ett nytt fönster 
Virkesorder Företag via 
Tjänster/Virkesorder.
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Fönster Virkesorder Företag
- Förstaledskontrakt
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Klartext för virkesorder

Ange en text som följer med vid utskrift samt ger en klartext i 
Virkesorderförteckning. Texten kan kopieras till klartextraden för 
Förstaledskontrakt och Leverantörsnamn.
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Förstaledskontrakt
- ange egen huvudkod

Skriv in din egen huvudkod i fälten HkodS och HkodK. Uppgiften fylls på i 
flera fält, t ex Virkesorderansvarig. Begreppet Hkod är ett 
återkommmande begrepp.
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Förstaledskontrakt
- eget internt nr 

Om ditt företag jobbar med internt nummer för intern uppföljning ska detta 
anges istället för fem nollor. Skriv in din uppgift på raden Säljare/Köpare och 
den fylls på övriga ställen. I förstaledskontraktet är Hkod/Intnr alltid lika för 
Säljare och Köpare.
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Förstaledskontrakt/Intnr 2/lev
– registrera ny leverantör

Här ska alltid ett sex-siffrigt nummer anges. När det är en ny leverantör
skrivs hela adressen i de vita fälten, ställ markören i resp fält och följ 
ledtexten. Bocken för Aktör-uppdatering markeras. Uppgift om HKodS, 
HKodK, Intnr2/lev, Ursprung och Uppdrag ingår alltid i det kompletta 
begreppet Leverantör (= data från 5 fält). 
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Förstaledskontrakt/Intnr 2/lev
– hämta befintlig leverantör

Om leverantören redan finns i Aktörregistret ska hela begreppet anges utan
bock för Aktör, ingen text i klartextfälten, se ex ovan. Klartext för leverantör 
visas efter att VO är sparad och öppnas igen.
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Leverantörsförteckning 

I Tjänster/Aktör/Leverantörsförteckning kan du söka efter en redan 
upplagda leverantör under din egen Hkod. Där hittar du det 
kompletta begreppet med alla fem fälten.

Sök under  
Tjänster/

Aktör/Leveran-
törsförteckning



www.sdc.se

Kontraktsnummer

Som Kontraktsnr i förstaledskontraktet anger du kontraktsnummer efter ditt 
företags egen kodifiering. Om sådan saknas rekommenderas Intnr2/Lev (6 
positioner)+Löpnummer (2 pos). Du kan ange max 15 tecken. Du måste 
ange ett nytt, unikt kontaktsnummer. Gemena tecken är tillåtna.
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Kontraktsperiod

Ange aktuell tidsperiod enligt ditt avtal, fr om – t o m. Kontraktsdatum är 
troligen redan ifyllt. Siffror för årtusende fylls i automatiskt.
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Signatur och Certifiering

Ange din signatur.
Kod för certifiering är obligatorisk inom VMF 01-07, se Kodbok VIOL. 
Om råvaran inte är certifierad ange 0.
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LKF – kod för Län Kommun Församling

Inom VMF 05-08 är uppgift om LKF obligatorisk. Uppgiften förs över till 
Frånbegrepp typ 3, se Transportinformationsfliken.
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LKF – kod – sökfunktion 

Du kan söka efter aktuell LKF-kod genom att skriva in en text i 
klartextfältet och söka via Kikaren. Då hämtas vald kod. Samma 
sökfunktion kan användas i många andra fält, Kikaren är aktiverad då.
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Sortimentsrader

Rad 00 gäller som ”defaultvärde” för varje kolumn d.v.s. det angivna värdet gäller 
för alla rader om inte annat anges på radnivå. På rad 00 anges inget sortiment.
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Sortimentsrader, SSTE-kod

På tänkt rad 01 anger du sortiment (SS), trädslag (T) och egenskapskod (E). I 
kodboken finns alla godkända SSTE-kombinationer. Max antal SSTE-rader är 
60. Klartext för vald SSTE-kod visas på fliken Transportinformation och 
Mätinformation.
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Sortimentsrader, SSTE-kod

När du skrivit in din SSTE-kod tilldelas ett radnummer. 
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Sortimentsrader, prislista

Ange prislistan, PLista, som ska användas, sexställigt fält. 
Om prislista kompletteras senare, prislistehänvisning - ange 000000.
Om prisräkning ej önskas - ange 999999.
FäItet PLista i förstaledskontraktet är en obligatorisk uppgift.
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Sortimentsrader,mottagare och 
mottagningsplats

Ange ev hkod för Mottagare och mottagningsplats, Mottpl.                 
Uppgift om mottagningsplats är obligatorisk inom VMF 01-03. Klartext 
Mottpl hämtas från Mätplatsregistret. Kontroll sker att mottagare är samma 
som siste köpare i Affärsledskedjan.
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Sortimentsrader,mätbesked

Avvikelsebeställning används vid avvikande beställningar för ordinarie
uthandlingar i respektive kontrakt. Genom att ange en 9:a i fältet AvvBest
sker ingen produktion av mätbesked i aktuellt affärsled. 
Kontakta SDCs kundtjänst för med info om mätbesked.
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Transportinformation, Befraktare

Om transporten ska transportredovisas i VIOL ska Befraktare anges. Sök 
upp fältet och skriv in hkod/intnr den av affärsledskedjans parter som är 
Befraktare.

NY FLIK
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Transportinformation, koordinater

Inom VMF 05 – 07 är lägeskoordinater en obligatorisk uppgift.            
Kontroll sker mot valt kartsystem.
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Mätinformation, mätmetod

Ange mätmetod, MMA, välj 9 = Vägning med torrhaltsbestämning. En 
alternativ mätmetod kan anges i fältet MMB. Klartext för fältet finns via 
Kikaren/Sök. Om din mätplats har utrustning för energiberäkning hanteras 
beräkning efter gällande regler för mätmetod 9. Mätmetod är en obligatorisk 
uppgift. Kontakta SDC kundtjänst vid frågor om mätmetoder och 
redovisning. 

NY FLIK
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Sökfunktion

Notera inbyggd sökfunktion till VIOL Koder när markering (*) 
finns i kolumnhuvudet, t ex

Använd funktion SÖK 

Så här ser svaret ut:
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Mätinformation, mätningsansvarig

Ange mätningsansvarig i fältet VMF. Se Kodbok VIOL för giltig kod eller 
fråga din mätplats. Notera om det är opartisk mätning av VMF eller 
partsmätning. Uppgift om VMF är obligatorisk och ska anges på rad 00.
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Mätinformation, Mottagningsplats

Uppgift om mottagningsplats, Mottpl, kopieras från förstaledskontraktet om 
den är ifylld där. Genom att ange mottagningsplats pekar man ut aktuellt 
sortiment till aktuell mottagningsplats. Klartext hämtas för Mätplatsförteckning 
(Tjänster/Mätplatsförteckning).

Sök under  
Tjänster/
Mätplats/ 
Mätplats-

förteckning
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Mätinformation, mätplatstyp

Uppgift om mätplatstyp, fältet Mpl är obligatorisk inom VMF 06-08. 
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Mätinformation, statusläge

Det finns tre statuslägen – klar, vilande och makulerad. Blank rad har 
samma betydelse som klar, dvs klar för mätning. På radnivå kan man styra 
vilka rader som ska var öppna för mätning.
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Affärsledskedjan

Ange referens till kontrakt för led 2, Kontraktnr led 2, samt hkod för 
Säljare2 och Köpare2 om affären går vidare till en annan part. I 
affärsledskedjan kan du hantera upp till sex affärsled.
Använder du IP/AL-Kod registerar du koden i kolumnen IP/AL-Kod.

NY FLIK
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Affärsledskedjan, köparekontrakt

Ställ markören i fältet för Kontraktnr (Säljare/Köpare ska vara ifyllt) och 
använd kommando Öppna som kontroll att du skrivit rätt referens till ett 
registrerat köparekontrakt.

knappe
n 

Öppna
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Allmänt, kontaktperson

Orderdatum hämtas, om inte annat anges, från fr o m-datum på 
Förstaledskontraktet.
Skriv in lämplig kontaktperson och telefonnummer för frågor kring din 
virkesorder. Uppgiften följer med till Transportorderutskriften.

NY FLIK
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Spara

När du registrerat alla uppgifter är det dags att spara och som 
kvittens få ett nytt virkesordernummer.
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Bra att veta!

• Kontroll sker av Förstaledskontraktet i steg 1 och därefter 
virkesorder i steg 2.

• Kvittens efter kontroller är det vo–nummer som läggs ut i 
avsett fält, åtta siffror.
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Spara VO/mall

• Du kan nu använda din sparade virkesorder som mall i 
dina personliga inställningar. 
Instruktion för detta finns i en annan presentation –
Snabbguide från vo från mall.

• Du kan söka efter din sparade virkesorder i
Virkesorderförteckning.
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Information och handböcker
Mer information finns på VIOLWEB/Handböcker:
• Kodbok VIOL
• VIOL-Virkesorder

– Allmänna funktioner
– Skapa kontrakt och virkesorder
– Fältbeskrivningar
– Mm

Se även www.sdc.se:
• Virkesmätning/Mätningsinstruktioner

Kontakta SDC kundtjänst om Du har frågor och funderingar!
kundtjanst@sdc.se eller 060 - 168700


