
 

Biometria  

Box 89 | 751 03 UPPSALA | 010-228 50 00 |info@biometria.se | www.biometria.se  1 (2) 

Schema för digitala träffar våren 

2023 
 
Under er resa mot VIOL 3 kommer Biometria hålla i ett antal digitala träffar som 
ska hjälpa er på vägen. Deltagande är frivilligt. 
 
De öppna sessionerna och workshops kommer att spelas in och läggas upp på 
sidan för Kundgrupp Blå på Biometria.se om man inte har möjlighet att delta vid 
tillfället. 
 

Beskrivning över de olika formerna av digital träff 
Öppen session: Avstämning utifrån det pågående arbetet som sker för det 
aktuella tillfället. Här finns möjlighet för alla företag att ställa frågor som 
uppkommit gällande projektet.  
 
Workshop: Biometria håller en presentation inom angivet ämne och genomför 
övningar tillsammans med gruppen. Syftet är att öka förståelsen inom ämnet.  
 
Frågestund: Fokuserar på att besvara frågor om VIOL 3 lösningen.   
 
Datum Tid Typ Aktivitet 

2023-03-14 
09:00-
10:00 

Öppen 
session Uppstartsmöte  

2023-04-18 09:00-
10:30 

Workshop Sotimentsstrukturen i VIOL 3 

2023-04-20 09:00-
10:30 Workshop Aktör, ekipage och transportenhet i VIOL 3 

2023-05-03 
09:00-
10:30 Workshop 

Milstolpe: Affärsflöde fastställda & Beslut om 
struktur för masterdata 

2023-05-10 10:00-
12:00 

Frågestund Frågestund 

2023-05-16 
10:00-
12:00 Workshop Råvarupris i VIOL 3 

2023-06-13 10:00-
12:00 

Workshop Transportpris i VIOL 3 

2023-06-20 10:00-
12:00 Frågestund Frågestund 

2023-06-27 
09:00-
10:30 

Öppen 
session Projektstatus och arbetet efter sommaren 

 
Schema för hösten 2023 kommer längre fram.  
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Hur gör jag för att delta? 
Det krävs ingen föranmälan för att delta på något av de digitala träffarna. Det går 
att delta på två olika sätt: 
 

1) Anmäl dig till möte, lägg till mötet i din kalender och anslut vid mötets 
start. 
Vi kommer i god tid innan de digitala träffarna att skicka ut ett mejl med 
en anmälningslänk. När man anmält sig till mötet kommer man kunna 
lägga till den i sin kalender. Man kommer även kunna hitta länken till 
anmäl på sidan för kundgrupp Blå.  

 
2) Notera tiden i din kalender och anslut via länken på sidan för 

kundgrupp Blå. Utöver kallelser kommer vi samma dag som det digitala 
mötet att lägga upp en anslutningslänk på er sida. Viktigt är då att ni på 
eget sätt noterar ner datum och är uppmärksamma på eventuella 
justeringar i tid och/eller datum.  

 
 
De digitala träffarna kommer ske via plattformen Microsoft Teams. Det går att 
delta på träffarna trots att man inte har Microsoft Teams applikationen på sin 
dator. Vill ni läsa mer om hur denna mötesplattform och hur du ansluter hänvisar 
vi till Microsofts egna instruktioner, de hittar ni HÄR.   
  
 
 
  
 

https://support.microsoft.com/sv-se/office/ansluta-till-ett-teams-m%C3%B6te-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

