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VIOL 3 - Porten

När VIOL 3 är i drift loggar 
man in på Biometria och 
därefter tar man sig vidare 
till respektive system.

Under Produktion finns: 

• Produktionssystemet

• Rapp

• Följa upp produktion

https://porten.beta.sdc.se/login



Logga in med dina 
användaruppgifter

Om du har olika konton hos Microsoft så 
får du välja konto (välj det du anmält till 
Biometria)



Om det är första gången du ska in i Produktionssystemet så måste du även ange ditt lösenord (samma som 
gäller i ditt hemsystem)

OBS! I det här läget så kan 
inloggningen se annorlunda ut 
jämfört med vad som visas på 
denna bild. Det kan istället ser ut 
som när du loggar in i ditt eget 
hemsystem.



Har du inte loggat in förut så måste du acceptera att du litar på utgivaren



Åtkomst Rapp

Logga in i Porten, välj 
Rapp.

Första gången du loggar 
in klickar du på 
Registrera

Skriv din e-postadress 
som tidigare anmälts till 
Biometria. Skriv in namn 
och klicka på registrera.

Klicka på lägg till 
maskinnummer för att 
anmäla koppling mellan 
maskinnummer och förare



Om användaren inte finns upplagd sedan tidigare i Biometrias 
testmiljö

Om du inte finns upplagd i 
Biometrias testmiljö sedan 
tidigare får du ett mail som du 
ska bekräfta inom 48 h.

Du kan behöva skapa ett 
Microsoftkonto om du inte 
redan har ett konto



Inloggning Rapp

Fortsättningsvis när du 
loggar in i Rapp klickar 
du bara på Logga in

Logga in på ditt 
Microsoftkonto

Klicka på lägg till 
maskinnummer för 
att anmäla koppling 
mellan 
maskinnummer och 
förare



Anmäla maskinnummer

• För att kunna rapportera via Rapp så behöver maskinen 
finnas registrerad i Maskinregistret innan ansökan om att 
få rapportera på maskinnumret.

• Ansökan om en koppling mellan maskinnummer och 
förare registreras i Rapp.

• I Maskinförarkopplingar Rapp godkänner du som 
kontaktperson ansökan som skickats in.

• Ansökningarna ligger i Inboxen i Maskinförarkopplingar 
Rapp i Produktionssystemet



Om du behöver hjälp, kontakta Biometrias support:

E-post: drivning.support@biometria.se

Telefon: 010- 228 59 00

mailto:drivning.support@biometria.se


Hur man jobbar i Produktionssystemet



Innehåll

• Produktionsunderlag och mallar Ny funktion för användarna

• Rätta och Korrigera produktionsresultat

• Rätta och Korrigera kvalitetsresultat Ny funktion för användarna

• Maskinregistret Ny funktion för användarna

• Maskinförarkopplingar Rapp Ny funktion för användarna

• Uppdragsgivarinställningar Ny funktion för användarna

• Rapporter i uppföljningsverktyget



Aktivitetsflöde VIOL 3
Filinsändning via Sender XC
Rapp

Produktions-
data

Produktions-
underlag

Intressenter

Integration av
Produktions-
underlag

Avtalsobjekt

Förstaleds-
kontrakt

Virkesköpare

Produktionsledare, 
virkesadministratör

Produktionsresultat 
skotare, sortiment

Produktionsresultat 
skördare, sortiment 
Produktionsresultat 
skördare, stam

Produktionsresultat 
skotare, lass

Kvalitetsresultat skördare 
(endast till BI)

Integration av
produktions- och 
mätresultat

BI
Rapporter

1. Skapa förstaledskontrakt och avtalsobjekt. Antingen direkt i Biometrias
redovisningssystem eller som integration till Biometria via företagens 
hemsystem.

2. Produktionsunderlag skapas automatiskt från avtalsobjektet, som 
sedan måste kompletteras i produktionssystemet med de 
sortimensrader som ska produceras.

3. Skördare och skotare rapporterar mot avtalsobjektsnummer istället för 
virkesorder (produktionsunderlaget får samma nummer som 
avtalsobjektsnumret).

4. Inrapporterat data från skogsmaskinerna delas upp i flertalet resultat 
som går att följa i Produktionssystemet, samt titta på rapporter i 
uppföljningsverktyget.

5. Det går även att hämta data/resultat från Biometria till andra system, 
t.ex. sitt hemsystem via integration/papiNet. 



Efter inloggning i Produktionssystemet kommer man 
direkt till listan över ofullständiga produktionsunderlag

För att komma till Produktionssystemets meny; klicka på hamburgermenyn



I rullisten till höger kan man välja fyra olika varianter på 
intern status på produktionsunderlaget: 

• Alla intern status: Visar ofullständigt, hanterat och 
destinerat/transportbeordrat produktionsunderlag.

• Ofullständigt: Produktionsunderlaget har inte producerat 
handelssortiment registrerat på radnivå. Ofullständiga 
produktionsunderlag är orangemarkerade.

• Hanterat: Alla sortimenten har ett producerat 
handelssortiment registrerat.

• Destinerat/transportbeordrat: En eller flera 
produktionsunderlagsrader på produktionsunderlaget har 
blivit uppdaterad från transportinstruktion.



För att öppna ett produktionsunderlag kan man antingen dubbelklicka på raden, eller markera 
raden och använda knappen ”Visa valt underlag”



Huvudnivån: Uppgifter som ärvs 
från förstaledskontrakt och 
avtalsobjekt

Uppgifter som anges på 
produktionsunderlaget och gäller 
hela produktionsunderlaget

Under huvudnivån visas 
sortimentsrader
En rad per kombination 
handelssortiment + 
mottagningsplats

Hela produktionsunderlaget



Hela produktionsunderlaget

Ändringar av 
produktions-
underlaget 
genererar ett 
nytt versions-
nummer som 
visas uppe till 
vänster (v2).

I sidfoten finns information om när underlaget senast ändrats och av vem.

Man kan växla mellan produktionsunderlagen 
genom att använda pilarna



För att lägga till 
ett sortiment så 
använder man 
knappen ”lägg 
till rad” 



Radspecifika uppgifter

Producerat handelssortiment och Producerat för 
mottagningsplats kan inte ändras när dom sparats 
(gråa fält)

Uppgifter som kommer från destinering och 
transportinstruktion

Tryck på pilen eller på raden för att öppna 
sortimentet och se eller ange mer information, 
t.ex. planerad mottagare, planerad ansvarigt 
transportföretag



Man kan klicka på de tre prickarna till höger vid en sortimentsrad och välja om man vill kopiera eller 
inaktivera raden

Genom att använda knappen ”Exportera” kan man välja att 
skapa ett excel-ark eller skriva ut produktionsunderlaget. 
Genom skriv-ut-funktionen kan man även skapa en pdf.

För att lämna 
produktionsunderlaget 
använder man knappen 
”Tillbaka”



Produktionsunderlagsmallar

Mallar förenklar administration av produktionsunderlag

Mallar kan inte integreras till eller från Biometria

Mallar innehåller vissa huvuduppgifter samt radspecifika uppgifter

Mallar kan skapas och användas för uppdragsgivarens huvudnivå 
och underliggande interna nummer

För att se produktionsunderlagsmallarna, gå till menyn och välj 
Produktionsunderlagsmall



Produktionsunderlagsmallar

Öppna vald mall genom att dubbelklicka på raden 
eller välj ”Visa vald mall”.

För att skapa en ny mall från grunden, välj 
”Skapa ny mall”.



Produktionsunderlagsmallar

Man kan även skapa en ny mall genom att kopiera en befintlig mall.
För att ta bort en mall, välj knappen ”Ta bort mall”.

För att lägga till en 
sortimentsrad på 
befintlig mall, välj 
”Lägg till rad”.



För att använda en mall på ett produktionsunderlag så öppnar man 
produktionsunderlaget och väljer ”Använd mall”. Välj en mall och tryck 
på ”Förhandsgranska mall”



För att välja 
förhandsgranskad mall, 
välj ”Applicera mall”. 
Eller välj ”Avbryt 
förhandsgranskning” 
för att avbryta. 



Det går även att skapa en mall genom 
att kopiera från ett befintligt 
produktionsunderlag. Öppna 
produktionsunderlaget som du vill 
spara en mall från och välj ”Spara 
som mall”.



Skicka in produktionsfiler

I VIOL 3 finns ett verktyg för 
filinskick som är tillgänglig för 
kunder under test av VIOL 3, 
därefter endast för Biometria. 



Filinskick

Spara de filer som ska användas på hemdatorn, och dra sedan över dem till rutan 
för filinskick i Produktionssystemet. 

För att filerna inte ska avvisas måste innehållet vara anpassat för VIOL 3. 
Avtalsobjekt och handelssortiment måste finnas på produktionsunderlaget, annars 
blir resultatet avvisat.

Filer av StanforD2010-format går att redigera i verktyget. T.ex. ändra avtalsobjekt 
eller handelssortiment.



När man dragit in en eller 
flera filer visas en 
sammanställning 
nedanför. 

Välj ”Nästa” för att 
påbörja filinskick.

Om filen går att redigera i 
verktyget (StanForD2010) 
visas kugghjulet.



Exempel på hur det kan se ut när man redigerar 
i verktyget. Byt avtalsobjektsnummer och välj 
sedan ”Spara”

Fil som har editerats i 
verktyget

Bekräfta fil genom att 
”Skicka fil”



Man kan välja att spara den 
redigerade filen genom att 
”Ladda ner fil” eller välja ”Börja 
om” för att skicka in fler filer.

I Fliken ”Tidigare filinskick” kan 
man se de filer som laddas upp. 
När 100 % visas finns datat i 
produktionssystemet.



Produktionsresultat skotare

Resultatundertyp Sortiment

Visar vad skotaren förflyttat. För varje kombination av ”Producerat handelssortiment”, ”Avlägg” och 
”Producerat för mottagningsplats” summeras volym och skapas ett produktionsresultat.

Innehåller information om skotad volym/vikt per rapporteringstillfälle.

Resultatundertyp Lass

Uppgifter om lassen skotaren rapporterat: Antal, Lassvolym, Lassvikt, Skotningsavstånd m.m.

Skapas ej för Rapp.



Skotare

Resultatundertyp sortiment delas upp på:

- Avtalsobjektsnummer

- DelobjektID

- Producerat handelssortiment och producerat för mottagningsplats

- Avlägg 

Resultatundertyp lass delas upp på:

- Avtalsobjektsnummer

- DelobjektID



Produktionsresultat skotare, sortiment



Produktionsresultat skotare, lass



Produktionsresultat skördare

Resultatundertyp Sortiment

Visar vad skördaren tillverkat. För varje kombination av ”Producerat handelssortiment” och ”Producerat för 
mottagningsplats” m.fl. brytbegrepp skapas ett produktionsresultat.

Innehåller information om de avverkade stockarna: Längd, Toppdiameter, Stockvolym, Kaptyp m.m.

Resultatundertyp Stam

Uppgifter om de avverkade stammarna: Trädslag, Stamvolym, DBH, Stamkoordinat, Avverkningstidpunkt, 
Upparbetningstyp m.m. 

Skapas ej för Rapp.



Skördare

Resultatundertyp sortiment delas upp på:

- Avtalsobjektsnummer

- DelobjektID

- Producerat handelssortiment och producerat för mottagningsplats

- Produktversion

- ProductUserID

- ProduktID

Resultatundertyp stam delas upp på:

- Avtalsobjektsnummer

- DelobjektID



Produktionsresultat skördare, sortiment



Produktionsresultat skördare, stam



Kvalitetsresultat skördare

Resultattyp Kvalitet Skördare, Resultatundertyp Stam, 
delas upp i M1, M2 och M3 



Rätta produktionsdata

Produktionsdata som inte uppfyller uppsatt regelverk avvisas och måste rättas för 
att bli ett godkänt resultat som förmedlas vidare

Möjligt att rätta/makulera ett eller flera avvisade produktionsdata vid samma 
tillfälle

Uppdragsgivaren rättar



Avvisningsorsaken visar vad som är fel

Markera raden som ska rättas, och välj ”Rätta markerade data”



Rödmarkering visar var felet finns 

Rätta de fält som 
är fel, och välj 
”Spara”.



Notifiering vid misslyckad rättning

Notifiering visas vid misslyckad
rättning. Vid lyckad rättning visas 
ingen notifiering.



Korrigera produktionsresultat

På godkända produktionsresultat kan vissa uppgifter korrigeras om de blivit 
felaktiga

Det är ”tända” fält som kan korrigeras

Möjligt att korrigera/makulera ett eller flera produktionsresultat vid samma tillfälle

Uppdragsgivaren korrigerar



Vad kan korrigeras?

De flesta resultatspecifika uppgifterna som kommer från den insända filen

För att korrigera uppgifter som hämtats från produktionsunderlaget måste den uppgiften 
ändras där och resultatet sedan sparas om för att det ska uppdateras

Uppgifter som har sitt ursprung i förstaledskontrakt eller avtalsobjekt kan inte korrigeras



Massrättning/Masskorrigering

Steg 1: markera 
de rader som 
ska justeras 
med 
plustecknet till 
höger. För att ta 
bort en rad som 
är markerad, 
använd 
minustecknet.

Steg 2: Välj ”Rätta markerade data” alt. ”Korrigera markerade data”



Tryck sedan ”Spara”. För att avbryta rättningen, välj 
”Avbryt”.

Fyll i de fält som ska rättas på de 
objekt som är valda. För att blanka ut 
ett fält, tryck på hänglåset.

Valda 
objekt

Genom att välja ”Makulera” kan man ta 
bort data/mätningar som är avvisade.



Om man väljer att makulera ett godkänt resultat så 
finns mätningen kvar i PF, men får status makulerad.

Valda 
objekt

Fyll i de fält som ska rättas på de 
objekt som är valda. För att blanka ut 
ett fält, tryck på hänglåset. Det 
innebär att detta fält blir tomt på alla 
resultat du valt ut för rättning. 
För fält som inte fylls behålls 
ursprungligt värde.

Tryck sedan på ”Spara”. För att avbryta korrigeringen, 
välj ”Avbryt”. 



Rätta och korrigera kvalitetsdata

I VIOL 3 är det möjligt att både rätta, korrigera och makulera kvalitetsdata

Fungerar på samma sätt som att rätta/korrigera/makulera produktionsresultat, men man väljer resultattyp ”Kvalitet Skördare” 
istället.



Maskinregister

Innehåll: 
Information om SDCID (skördare, skotare, drivare) exv. maskinuppgifter, utförande avverkningsföretag, 
uppdragsgivare, klartexter till maskinnummer, uppgifter om mätnoggrannhet och ersättningsgrundande 
skördarmätning, uppgifter om maskinförarkopplingar i Rapp, uppgifter om Sender XC-installationer

Används till:
• Hålla ordning och reda på uppgifter om SDCID
• Administration av maskinförarkopplingar för Rapp
• Administration av skördarens mätnoggrannhet (bedömd av revisor) samt ersättningsgrundande 

skördarmätning
• Uppgifter hämtas från registret till produktions-, kvalitets- och mätresultat exv. Skördarens 

mätnoggranhet och ersättningsgrundande skördarmätning, revisorsföretag och revisor, klartexter för 
maskinnummer (visas i BI)

• Administration av Sender XC-installationer (PIN-koder i stället för lösenord samt installationer per SDCID)



SDCID och maskinnummer

SDCID är en maskinunik identitet som Biometria delar ut och som ska finnas i 
insändningsprogrammet Sender XC så länge maskinen är i bruk, oavsett vem som är 
ägare eller uppdragsgivare.
Alla ”Rapp-maskiner” kommer också att ha ett SDCID.

Maskinnummer är en identitet som varje uppdragsgivare ger maskinen

SDCID
sdcgpx6560

Holmen skog 
Maskinnummer 1234

Mellanskog
Maskinnummer 2345

Sveaskog
Maskinnummer 34564



Vem gör vad i Maskinregistret?

Uppgifter per SDCID
Administration av Rapp och Sender XC-
installationer

Uppdragsgivare Utförande 
avverkningsföretag

Revisor Biometria

Skapa nytt SDCID X

Lägga till/ta bort uppdragsgivare från SDCID X X X

Lägga till/ändra/ ta bort uppgifter om maskin X X X

Ändra/ta bort utförande avverkningsföretag X X X

Lägga till revisorsföretag X

Ta bort revisorsföretag X X

Lägga till/ändra/ta bort uppgifter om revisor X X

Registrera/redigera revision X X

Avsluta SDCID X

Administration av Rapp (maskinförarkopplingar) X X

Administration av Sender XC-installationer X



Vem får se vad i Maskinregistret?

Uppgifter per SDCID
Administration av Rapp och Sender XC-
installationer

Uppdragsgivare Utförande 
avverkningsföretag

Revisor Biometria

Maskinuppgifter X X X X

Uppgifter om utförande avverkningsföretag X X X X

Uppgifter om sig själv som uppdragsgivare X X X X

Uppgifter om samtliga uppdragsgivare X X X

Uppgifter om revisorsföretag och revisor X X X X

Uppgifter om revisioner X X X X

Uppgifter om maskiner och förare i 
administrationsfunktion av Rapp 
(Maskinförarkopplingar Rapp)

X X

Uppgifter om Sender XC-installationer X X X



Denna funktion är bara tillgänglig för 
Biometria administratörer

Som Biometria administratör kan man se all 
information om alla maskiner.

Man kan filtrera på maskintyp



Genom att bocka i ”Visa alla” så kan man se alla maskiner som finns upplagda i 
Maskinregistret (begränsad information). Man kan t.ex. inte se andra uppdragsgivare i 
Maskinregistret, eller vilket maskinnummer de använder. De fälten blir blanka. 



Uppgifter om SDCID

Som uppdragsgivare 
kan man själv välja att 
lägga till sitt företag 
som ny uppdragsgivare 
på en maskin/SDCID.

Som revisor kan man 
administrera 
revisioner.



Fler uppgifter om SDCID

Vissa företagsuppgifter 
hämtas från 
Aktörsregistret



Uppdragsgivarinställningar

Funktion som styr:

- Uppgifter som har betydelse vid tolkningen av rapporterade produktionsfiler

- Hur återkoppling till filinsändande maskin ska ske vid avvisningar/fel

- Ev. aktörer som ska undanhållas viss information utöver den ordinarie informationen enligt 

behörighetsmatris

- Användning av Rapp samt kontaktpersoner för Rapp

Biometria administrerar funktionen (förutom uppgifter om kontaktpersoner för Rapp)



Inställningar

• SDCID=maskinnummer (filinsändande skördare, skotare)
• Återkoppling till maskin vid fel: (filinsändande skördare, skotare)

Enkel: matchning av handelssortiment och mottagningsplats mot produktionsunderlag
Detaljerad: som ovan + lista med andra möjliga kombinationer på produktionsunderlaget

• Skogsbränsleberäkning: (filinsändande skördare), default Ja annars avbeställning
• Kan rapportera i Rapp: Rapportering via Rapp kan ske mot denna uppdragsgivare
• Nedre gräns för stamfelsved: (filinsändande skördare), resultatundertyp stam, mätresultat skördare med stamfelsved
• Forestfuelsettning (inställningsfil): (filinsändande skördare) underlag vid beräkning av skogsbränsle



Man har möjlighet att undanhålla viss 
information för leveransansvarig och 
mottagare i affärsledskedjan genom att 
skriva namn eller huvudkod.

Som uppdragsgivare kan man kan lägga till 
kontaktperson för Rapp. 



Uppgifter som kan undanhållas för mottagare och 
leveransansvarig

-SDCID
-Maskinlag
-Maskinnummer
-Maskintillverkare
-Maskinmodell
-Operativsystem
-Styrsystemsversion
-Skördaraggregatstillverkare
-Skördaraggregatsmodell
-Insändningsprogram (applikation)
-Insändningsprogramversion
-Utförande avverkningsföretag
-Ansvarigt avverkningsföretag



Hur man jobbar med Rapp



Förutsättningar för Rapp i VIOL 3

Maskinregistret
• Maskinen upplagd i maskinregistret

Uppdragsgivarinställningar
• Kan rapportera via Rapp (ja)
• E-postadresser för avisering till kontaktpersoner



Förändringar Rapp VIOL 3

• Maskinen måste vara registrerad i Maskinregistret

• Även Rapp-rapporterande maskiner får maskinunikt SDCID (samma maskinnummer på flera 
maskiner hos samma uppdragsgivare rekommenderas ej)

• Inga större förändringar i Rapp
• Tidigare (VIOL 2) har man kunnat logga in via Facebook eller Google. I VIOL 3 används en godtycklig e-

postadress.
• Menyer och funktioner i Rapp i stort sett lika
• Rapportering från skotare och skördare
• Rapportering på avtalsobjektsnummer och produktionsunderlagsrader

• RappAdmin försvinner och ersätts av funktion i Maskinregistret (Maskinförarkopplingar Rapp)

• Uppdragsgivaren sköter själv kontaktpersonshanteringen för aviseringar av maskinförarkopplingar 
(i funktionen uppdragsgivarinställningar)



Vem gör vad?

Vad? Var? Vem?

Ny uppdragsgivare Rapp Uppdragsgivarinställningar Biometria

Hantera kontaktperson Uppdragsgivarinställningar Uppdragsgivaren

Upplägg nytt maskinnummer 
(SDCID)

Maskinregistret Biometria

Godkänna/neka koppling 
maskin – förare

Maskinförarkopplingar Rapp Uppdragsgivaren

Borttag koppling 
maskin – förare

Maskinförarkopplingar Rapp Uppdragsgivaren



Anmäla maskinnummer 

Maskinföraren ansöker i Rapp om att få rapportera på ett maskinnummer. 
Man fyller i Huvudkod och Maskinnummer, sedan hämtas uppgifter från 
maskinregistret. Ansökan ligger väntande tills uppdragsgivarens 
kontaktperson godkänner ansökan i Maskinförarkopplingar Rapp.



Maskinförarkopplingar Rapp

• Administration av maskinförarkopplingar (koppling mellan maskinnummer, inloggningskonto och 
uppdragsgivare)

• Uppdragsgivaren administrerar

• Maskinregistrets uppgifter om maskinen visas i Rapp vid förarens ansökan

• Uppdragsgivare godkänner/nekar maskin som vill börja rapportera via Rapp

Rapp kommer att fungera i princip som i VIOL 2 men 
maskinföraren rapporterar på produktionsunderlagsrader för ett 
avtalsobjektsnummer



När en maskinförare ansökt om att 
få rapportera i Rapp, kommer det 
upp en ansökan i inboxen för 
maskinförarkopplingar Rapp, där 
man kan välja att antingen 
godkänna eller neka.

Notis visas när det 
finns en ny 
ansökan i inboxen

Godkänn eller 
neka ansökan om 
maskinförarkoppli
ng Rapp



Under fliken ”Maskinförarkopplingar” kan man se och administrera 
uppgifter om maskinförarkopplingar.



När uppdragsgivarens kontaktperson godkänt ansökan om maskinförarkoppling, blir föraren 
meddelad via ett pop-up fönster i Rapp, att ansökan blivit godkänd, och att man kan börja 
rapportera.



Underlag för rapportering

Produktionsunderlag
i

VIOL 3

Avtalsobjektsnummer skickas in

Produktionsunderlagsrader skickas ut

Avtalsobjektsnummer Produktionsunderlagsrader för avtalsobjekt:
-Producerat handelssortiment + klartext
-Avlägg (avläggsnummer + beskrivning)
-Producerat för mottagningsplats (kod + klartext)

Automatisk uppdatering alt. Manuell hämtning av 
uppdaterade produktionsunderlagsuppgifter



Rapportering

Produktions-
systemet Avtalsobjekt

Produktionsresultat

OBS! Exemplet beskriver 
produktionsresultat skotare!

Avtalsobjektsnummer*
Maskinnummer*
Producerat handelssortiment*
Volym*
Måttslag*
Avlägg (avläggsnummer + beskrivning)*
Producerat för mottagningsplats (alt. ingen 
mottagningsplats)*
Skotas/skördarstatus avtalsobjekt*
Insändningsprogram
Insändningsprogramversion
Huvudkod för utförande avverkningsföretag
Starttidpunkt dvs. första mättidpunkten för 
maskinen på avtalsobjektet

*Anges av maskinföraren

Rapportering skickas in

Koordinater hämtas från 
produktionsunderlag och lagras 
i produktionsresultat skotare. 

SDCID hämtas från 
Maskinregistret och lagras i 

produktionsresultatet.

Omlastning och 
bärighetsklass hämtas 
från avtalsobjekt och 
lagras i produktions-

resultat skotare



Rapportering

1. Välj det avtalsobjekt som 
ska rapporteras mot.

2. Lägg till de sortimentsrader 
du vill rapportera.

3. Fyll i volym per 
sortimentsrad, välj avlägg och 
skicka sedan in 
rapporteringen.



Produktionsresultat skotare/skördare

Produktionsresultat skotare/skördare skapas

Skotar/skördarinsändningar via Rapp kan följas upp i Produktionssystemet 
(rätta/korrigera) och i uppföljningsverktyget



Hur man jobbar i 
Uppföljningsverktyget



Uppföljningsverktyget

I uppföljningsverktyget finns Produktionsrapporterna som man 
använder för att följa upp produktionen.

- Ersätter Prins och Kvalitetssäkring skördare i VIOL 2

- Exempel på rapporter:

- Produktionsuppföljning per avtalsobjekt/avverkningstrakt

- Produktionsuppföljning per maskin

- Rapporteringsfrekvens

- Kvalitetsuppföljning per maskin



Uppföljning inom produktionsområdet



Rapportens namn visas längst upp i 
den svarta listen 

Under ”Fil” finns funktionerna skriv 
ut och spara som pdf

Under ”Visa” kan man anpassa 
rapportens visningsläge/vy och 
välja helskärmsläge

Med Bokmärken kan man välja 
att spara en inställning som man 
vill återkomma till vid fler 
tillfällen

Allmänna funktioner i uppföljningsverktyget

Återställ till standard för 
att ställa in rapporten i 
deafultläge



Allmänna funktioner för rapporter - Flikar

Under rapportens namn finns flikar som specificerar rapporten 
ytterligare. 

Dessa flikar är oberoende av varandra och påverkas inte av vad man 
ställer in i sidhuvudet i de respektive flikarna. 

För att skapa en inställning som påverkar hela rapporten (alla flikar) 
används rapportfiltret till höger



Filterfunktionen nås genom att klicka på pilen Filter i högra marginalen. 

Visuella nivåfilter: När man markerar data i rapporten öppnas det Visuella 
nivåfiltret som visar de aktuella attribut som är valbara för just den tabellen som 
datat tillhör.

Rapportnivåfilter: I filtret finns alla attribut för rapportens flikar. De val du gör 
påverkar hela rapporten (alla flikar).

Man återställer filtret genom att använda sig 
av suddgummit i högra hörnet.

Allmänna funktioner för rapporter – Filter till höger



Allmänna funktioner – Urval i rapportens sidhuvud

När man öppnar en rapport så är följande funktioner de vanligaste: ställa in tidsperiod 
och att söka ut ett specifikt attribut i rullister. För att markera flera attribut håll in ctrl-
knappen. Attributen varierar mellan de olika rapporterna.  

Genom att föra muspekaren över 
rullisten så kommer det fram ett 
suddgummi i högra hörnet som 
nollställer sökningen så att allt data visas 
i rapporten. 

Ställ in tidsintervall genom ställa 
in datum i rutorna eller dra 
ändarna av tidsaxeln till önskad 
period



Allmänna funktioner för rapporter – Datanivåer i 
tabeller

I vissa tabeller kan data presenteras i olika nivåer. Genom att dra muspekaren över en tabell så visas tre 
symboler i vänstra överkanten. Genom att använda sig av pilarna kan man förflytta sig mellan nivåer i 
tabellen. Nedanstående exempel är hämtat från rapporten Skotade volymer per avlägg:



När det finns två tabeller i en rapport så kan man påverka det data som visas i den högra genom att markera data i den 
vänstra. 

Exempel ur rapporten Skotade volymer:
I vänster bild är inget data markerat. I höger bild har översta avtalsobjektsnumret markerats vilket gör att vi enbart ser 
handelssortimenten som är avverkade på det objektet.

Allmänna funktioner för rapporter – Tabeller i 
rapporten


