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Rapportering av apteringslista 

Följande faktablad presenterar dina möjligheter att via uppgifter i filinsända skördar/ 

skotarvolymer kunna göra uppföljning i PRINS på begreppen apteringslista och produkt-

version. 

 

APTERINGSLISTA alt. Objektgrupp-ID (hpr) 

Apteringslista är ett begrepp på 6 positioner som gäller över alla sortiment i filen. 

Apteringslista förs över till inmätta volymer från skördarrapporteringen under 

förutsättning att det har skördarrapporterats på virkesordern. Detta gör att apteringlista 

blir sökbart i PRINS på både skördade och inmätta volymer. Apteringslista angivet i 

skotarfilerna är sökbart i PRINS skotarrapporter. 

Begreppet kan antingen användas som ett fält, tex datum eller någon klartext men kan 

också användas som sex separata fält om 1 position eftersom varje position är separat 

sökbar. Apteringslista kan innehålla både 0-9 och A-Z. Kodifiering bestämmer 

användaren. Exempel: 

• År 

• Kvartal 

• Månad 1-9 O N D 

• Maskintyp 

• Kustland, inland 

• Geografiskt område 

• Typ av prislista 

• Ursprung 

• Generella dimensioner (möjlighet att söka utan att ange mottagningsplats) 

• Uppföljning av tall- och/eller grantimmer under förutsättning att det bara är EN tall- 

respektive grantimmermatris i filen. 
 

PRI-fil: 

• apteringslista anges i variabel 2 typ 1 (eventuell klartext anges efter) 
 

HPR-fil: 

• skapad utifrån OIN: ange apteringslista i Objektgrupp-ID i fliken Traktinställningar i 

SilviA7 

• skapad utifrån APT: ange apteringslista på två ställen i APT-filen; variabel 2 typ 1 

samt i variabel 35 typ 1 (Storvirkesordernr) 

 

 2 



Rapportering av produktversion 

PRODUKTVERSION  

Produktversion (matrisidentitet) gäller endast en specifik matris i apteringsprislistan. 

Produktversion består av 6 positioner och är sökbart endast på skördade volymer. 

 

PRI-fil: 

I pri-filer hämtas matrisidentitet från variabel 121 typ 3 

 

HPR-fil: 

I hpr-filer hämtas produktversion från Produktversion (ProductVersion). 
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Uppföljning av apteringslista 

och produktversion 

• I PRINS finns möjlighet att följa upp apteringslista och produktversion i ett antal 

rapporter som rör skördat, skotat och inmätt. 

• Vid sökning anges antingen värde, blankt för brytning eller * för summering. 

För apteringslista är det möjligt att för varje position ange värde, blankt eller *. 
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Exempel på modulträff där utsökning gjorts på generella dimensioner i 

apteringslistorna. Här har man alltså angett koden G i femte positionen i 

apteringslistornas namn i urvalet och fått ett resultat som omfattar all 

volym som är producerad mot en apteringslista som har koden G i femte 

positionen. 



PRINS-allmän information  

Via PRINS kan du följa upp skördarnas produktion genom att få tillgång till skördade, 

skotade och industrimätta volymer, stockinformation och övermålsredovisning där 

uppföljning kan ske på bl.a. maskinnummernivå. 

  

Via ett antal rapporter kan avverkningsföretag och drivningsledare ta del av information 

och göra jämförelser - ett effektivt underlag för avstämning, utvärdering och uppföljning. 

Du kan få statusläge i produktionen, se rapporterade avvikelser och om 

avverkningsskador förekommit.  

  

Så här arbetar du effektivare med PRINS: 

 

• Direkt feedback på entreprenörens eller avverkningsföretagets arbete genom 

analys av skördarens produktion   

• Möjlighet till ökad leveranssäkerhet genom bättre framförhållning  

• Rapporteringsuppföljning av skördade/skotade volymer  

• Sortiment- och volymsuppföljning på skördade volymer. Uppföljning per läge för 

skotade volymer.  

• Uppföljning av fördelningsaptering  

• Kvalitetsuppföljning på inmätta volymer (vrak- och orsaksuppföljning)  

• Jämföra skördade volymer med inmätta volymer   

• Följa virkesflöden (från skog till industri)  

• Kontrollera aptering mot beställning - bland annat analys av fördelningsönskemål 

och övermål  
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