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Fortsatt utveckling av VIOL 3
Biometrias styrelse har fattat beslut om fortsatt finansiering av IT-systemet VIOL 3.
För att VIOL 3 ska kunna drivas med fortsatt styrka och i den nödvändiga takt som
krävs för lansering 2022-2023 finns ett behov av ytterligare finansiering.
Sedan beslutet om att utveckla VIOL 3 togs av styrelsen och projektet påbörjades 2013, har
den digitala utvecklingen gått snabbare än beräknat. IT-systemen är nu molnbaserade och
mer komplexa, nya funktioner har byggts på VIOL 3 och anpassningar för att klara
teknikskiften har varit nödvändiga. Det här har medfört att projektet förändrats kraftigt
både till innehåll och som teknisk plattform. Löptiden har i och med det förlängts och
projektet har blivit dyrare än vad som ursprungligen var planerat. Biometrias styrelse har
därför den 5 februari enhälligt beslutat om ytterligare finansiering av VIOL 3.
– Det är mycket positivt att vi har styrelsens fulla förtroende och att den fortsatta
framdriften av programmet är säkrad. Nu kan vi fortsätta driva VIOL 3 med fortsatt kraft
och i den takt som krävs. Målet är att vi om två till tre år ska kunna leverera en modern
plattform för skogsnäringen, säger Peter Eklund, VD för Biometria.
Ledningen för Biometria har på styrelsens uppdrag även noggrant sett över läget och
organiserat en ny programledning med nya krav på programmet.
Finansieringen av den fortsatta utvecklingen sker dels genom ett VIOL 3-tillägg med 70 %
på Biometrias IT-tjänster, och dels genom att de större kunderna utöver detta, även
förskottsfaktureras för tjänster som ska utföras under 2021. Förskottet på 51 mkr kommer
från både köpare och säljare som är representerade i styrelsen.
Prishöjningen med 70 % tillämpas från 2020-03-01 och tills vidare. Samtidigt får Biometria
betalt för förskottsfakturor. Styrelsen avser att ompröva VIOL 3-tillägget så snart det är
möjligt.
www.biometria.se/viol3-tillagg
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