Mätningsrapportering
SDCs tjänster för mätningsrapportering ger en effektiv
registrering av information från inmätningen. DORIS med
direkt integration med Råvaruredovisningen ger ett snabbt
informationsflöde och kvaliteten i informationen säkerställs.
DORIS – för alla mätplatser

Tjänsten består av hård- och mjukvara,
som tillsammans skapar ett effektivt
verktyg för registrering av mätdata på
mätplatsen. Basutrustningen består av
PC, skrivare och datakommunikation
med SDC. Lokal mätutrustning kan
anslutas som till exempel fordonsvågar, förarterminaler och mätramar
för stockmätning. Under 2014 blir det
möjligt att via kameror utföra
mätning på distans, antingen online
eller i efterhand.
Varje registrerad leverans tilldelas
ett redovisningsnummer, som fungerar
som leveransens identitet och följer
med transaktionen och ger en spårbarhet genom hela SDCs råvaruredovisning och till integrerade företagslösningar.
Registrerade mätningar kontrolleras mot gällande regelverk och underlag i affärsuppgörelsen och sparas
direkt i Råvaruredovisningen och är
därmed tillgänglig för parterna i affären. Det finns även möjlighet att ha en
omedelbar informationsåterföring av
varje mätning till egna IT-stöd.
DORIS körs på en centralt placerad
server och kräver därför en fast datakommunikation mot SDC.
Med DORIS får man tillgång till
alla förekommande mätmetoder och
stöd för hantering av prover för att
fastställa torrhalt eller fraktionsfördelning.
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Några nyttoeffekter med DORIS:
Fler mätmetoder
Stöd för alla förekommande mätmetoder inklusive kollektivomräkning med
stickprovsdragning.
Minskat antal avvisade mätningar
Kontroller av registrerade uppgifter
görs direkt mot aktuell information om
affären i råvaruredovisningen på SDC
Omedelbar redovisning
Mätningar lagras direkt och informationen är samtidigt tillgänglig för
parterna.
Snabbt informationsflöde
Möjlighet till omedelbar informationsåterföring från mätningstillfället till
egna system.
Integration med transportsystem
Skapar förutsättningar för att kunna
nyttja information från exempelvis
lastbilssystem.
Enklare vikt/transportörshantering
Transportörer som levererar till flera
mottagningsplatser med DORIS behöver bara läggas upp en gång i transportörsregistret.
DORIS kan användas på alla mätplatser och alla typer av industrier och
bidrar till en harmonisering av arbetssätt och rutiner över hela landet vid
mottagning av råvara.
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RTV Online - för mindre mätplatser
För mindre mottagningsplatser där
antalet leveranser inte är så många
finns en enklare tjänst för registrering
av mätningar med stöd av definierade
mallar. Mätningarna registreras direkt
i Råvaruredovisningen och tjänsten
kan användas från valfri PC med internetuppkoppling.
Extern insändning - för egna
IT-stöd
Om man väljer att ha annat än SDCs
IT-stöd för mätningsrapportering finns
möjligheten att sända in mätningar
direkt till Råvaruredovisningen via ett
standardiserat gränssnitt. Kontroller
av uppgifterna mot de centrala regelverken görs då när transaktionerna
läses in i redovisningen och parterna i
affären ansvarar själva för att bevaka
om mätningar blivit avvisade. Det finns
möjligheten att beställa virkesorderstöd till egna IT-stöd för att kunna
göra egna grundläggande kontroller
före sändning.
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