Mätbesked
Mätbesked ger dig tydlig och detaljerad information om
den levererade råvaran. Med hjälp av mätbeskedet har
du alltid full kontroll över kvantiteter och värden.
Så fungerar Mätbesked
Mätbesked är den handling som
säljare och köpare får efter det att
en leverans av exempelvis timmer, massaved, flis eller bränsleråvara blivit inmätt. Som kund har
du möjlighet att själv välja vilka
leveransintervall som ska gälla för
redovisningen – per månad, vecka,
dag eller händelse – information
som tillsammans med uppgifter om
levererade kvantiteter och värden
ligger till grund för mätbeskedet.
När ett mätbesked ska skapas,
skickas ut och vilken information
det ska innehålla, bestäms av den
köpande parten i respektive affärsled. Beställningen administreras av
köparen och kan beställas i flera
olika varianter – genom kontraktsinformation i virkesordern, för
enskilt kontrakt, som företagsbeställning eller generell beställning.
Mätbesked är uppbyggt av
flera valbara moduler som gör det
möjligt för dig som användare att
välja den information som behovet
kräver.
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Modulerna i SDCs mätbesked
består av fyra olika typer:
Identitetsmodul
Innehåller identifierande uppgifter
om säljare och köpare samt den
aktuella affären.
Kvantitets- och värdemoduler
Innehåller en sammanställning
av mätbeskedets kvantiteter och
värden.
Specifikationsmoduler
Innehåller flera olika valbara
alternativ; specifikation per redovisningsnummer med olika detaljeringsgrad, stocknota, stockmedelvärden, vrakorsaker, nedklassningsorsaker, biprodukter, vägavgifter,
traveuppgifter, lägesuppgifter,
klartexter, medelpris, transportuppgifter och sammandrag mm.
Sammandragsmodul
Summering av hela mätbeskedet.

Mätbesked
Lokala utskrifter, mätbesked via e-brev
Utskrift av händelsestyrda mätbesked från
Violweb eller med anpassad lokal FTP/
MQ-rutin.
Vid begäran om utskrift, klarmarkeras aktuella mätbesked och skickas som
en bifogad pdf-fil via e-brev. Kopior och
mätbesked till avvikande adressat finns
tillgängliga i Arkiv efterföljande dag.
Arbeta effektivare med mätbesked
• Mätbesked ger en tydlig och tillförlitlig
information.
• Mätbesked kan beställas i alla affärsled.
• Mätbesked är flexibelt moduluppbyggt
vilket ger möjlighet till individuell anpassning.
• Mätbesked ger möjlighet till flexibla
leveransintervall.
Tillgängligt och tillförlitligt
Våra behörighetsnivåer säkerställer att endast den information där användaren ingår
som part är tillgänglig.
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