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1 Revisionshistorik  
  

  

Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i sidfoten 

uppdateras.   

    
Version Ändring Datum Signatur 

1.0 Dokument skapat 2019-03-29 ET 

2.0 Kompletterat information 2019-04-03 ET 

3.0 Uppdaterat information Korrigera 2021-11-11 JA 
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2 Bakgrund och syfte  
För att på ett effektivt sätt kunna masshantera avvisat produktionsdata/godkända 

produktionsresultat har det utvecklats en funktion för detta. De åtgärder som denna instruktion 

avhandlar är:  

  

• Rättning av produktionsdata  

• Korrigering av produktionsresultat  

• Makulering av produktionsdata eller produktionsresultat  

  

Det är uppdragsgivaren som äger produktionsrapporterat data och därför är det den part som ska 

kunna rätta, korrigera eller makulera. Uppdragsgivaren/förste köpare är också den part i 

affärsledskedjan som ansvarar för att övriga intressenter får korrekta produktionsresultat.  

3 Rätta produktionsdata  

3.1.1.1 Beskrivning  
Produktions- och kontrollfiler från skördare och skotare skickas in till Biometria via 

insändningsprogram alternativt inrapporteras via Rapp. Produktionsdata för skördare och skotare 

samt kvalitetsresultat skördare skapas utifrån inrapporteringen och datat genomgår ett antal 

kontroller mot bla avtalsobjektets produktionsunderlag innan det kan redovisas som 

produktionsresultat. Om något av de villkor som kontrolleras vid kontrollen mot 

produktionsunderlaget inte kan uppfyllas, så larmas produktionsdatat i Produktionssystemet i 

väntan på att rättas manuellt.  

Larmat produktionsdata måste rättas innan ett produktionsresultat kan distribueras till 

uppföljningssystem eller till kundernas egna system.  

  

3.1.1.2 Instruktion  
1. Starta VIOL 3s Produktionssystem: 

https://pfweb.beta.sdc.se/produktionsunderlag/browse  

2. Navigera till rättningsfunktionen genom att klicka på menyknappen (1) och sedan ”Rätta” 

(2)  

https://pf-web.beta.sdc.se/produktionsunderlag/browse
https://pf-web.beta.sdc.se/produktionsunderlag/browse
https://pf-web.beta.sdc.se/produktionsunderlag/browse
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3. Markera de rader med produktionsdata som ska rättas. Det finns ett filter och sökfunktion 

i sidhuvudet som kan användas vid behov.  

  
  

Tips: Hovra med muspekaren över koderna för avvisningsorsak så framkommer orsaken i klartext  

  

4. När en eller flera rader/objekt är markerade tänds en knapp för massrättning längst ned 

till höger. Tryck på denna när alla de rader som ska rättas med samma åtgärd är 

markerade.  

  
  

5. I nästa meny visas de valda objekten tillsammans med fem flikar. Dessa flikar kan ses som 

underrubriker under vilka de fält som kan rättas finns.  

6.   
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Om någon av objekten felaktigt valts under föregående meny kan de exkluderas genom (-) i 

högerkanten.  

  
7. Den information som objekten ska uppdateras med fylls i korresponderande fält under 

flikarna. Tryck därefter på sparaknappen nederst till höger. Produktionsdatat sparas då 

om med den angivna informationen.  

8. Om rättning sker för ett objekt i taget istället för att massrätta, kommer en direktlänk till 

aktuellt produktionsunderlag att visas.  

  
 Denna kan vara nyttig för att hitta rätt handelssortiment/”producerat för mottagningsplats” 

för att kunna rätta produktionsdatat (alternativt ändra i produktionsunderlaget) med 

information som får resultatet att bli redovisat   

9. Om objekten istället för att rättas ska makuleras används den röda makuleringsknappen:  

  
10. Om rättningen inte lyckats så aviseras detta via notifieringssymbolen uppe till höger i 

bilden.  

   
När notifiering finns så visas antalet notifieringar vid symbolen. Genom att klicka på 

symbolen så visas de resultatID som inte kunnat redovisats samt förklaring till varför 

godkänt produktionsresultat inte kunnat skapas. Genom att i notifieringsfunktionen välja 

Rätta så hamnar man i avvisat produktionsdata och har möjlighet att göra om rättningen. 

Väljer man krysset så släcks notifieringen men det avvisade produktionsdatat kvarstår. För 

att nå detta söker man upp sina avvisningar på nytt.  
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4 Korrigera produktionsresultat  
Korrigera produktionsresultat nås via menyfunktionen:  

  
  

Hanteringen av korrigering och makulering är handhavandemässigt identisk med rätta-

funktionen.  

  

Korrigera-funktionen innehåller också en notifieringsfunktion liknande den för Rätta. OBS! Om 

korrigering misslyckas så kommer inte resultaten att bli avvisade utan de innehåller samma 

uppgifter som innan korrigeringsförsöket.   


