VIS
VIS lagrar information om redovisade, avlämnade och
avvisade kvantiteter. Snabbt och enkelt ger det dig ett
pålitligt underlag för planering, redovisning och uppföljning.
Arbeta effektivare med VIS

VIS bidrar till effektivare administration för alla parter inom virkes- och
bränslemarknaden. Ett gemensamt
system underlättar även kommunikationen mellan parterna. Det går snabbt
och enkelt att ta fram underlag för
uppföljning och redovisning. Det finns
flera möjligheter att öka effektiviteten
i arbetet.
• Följ upp råvaruköp från:
- Skogsägare
- Mossar
- Terminaler
- Egna avverkningar
- Andra företag
• Du kan spara återkommande frågor
vilket underlättar löpande uppföljning.
• Resultatbilder kan du anpassa efter
dina behov.
• Grafiska presentationer i stocknota
ger enkel översikt och uppföljning.
• Redovisning av kvaliteter, diameter
(mm) och längd (cm) går att följa
upp i stocknota.
• I stocknota återfinns snabbt medelvärden för dimensioner gällande
stockmätta virkespartier.
• För energimätningar kan du se uppgifter som påverkar energiinnehållet exempelvis råvikt, värmevärde,
askhalt och torrhalt. För energimätningar redovisas dessutom alla
inrapporterade kvantiteter i förekommande måttslag.
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Så fungerar VIS

Alla redovisade, avlämnade och avvisade volymer/kvantiteter presenteras
för ett företags virkes- och bränsleaffärer. Även värden från de beräkningar
som gjorts i Prisräkning visas.
Du kan få information utifrån de uppgifter som skickas in till VIOL från exempelvis mätplatser, skotare, skördare
och flisare. Informationen uppdateras
kontinuerligt vilket innebär att du kan
se informationen i samma stund som
den sänds in till och godkänns i VIOL.
Du får på ett enkelt sätt fram rätt information. Du kan välja att exempelvis
följa upp en enskild virkesorder eller
ett kontrakt.
Detaljinformation ges översiktligt eller
per enskild mätning. Om du väljer att
titta på en redovisad mätning ser du
samtliga mät- och identitetsuppgifter.
Exakta mått presenteras för varje ingående stock eller trave.

Tillgängligt och tillförlitligt

VIS är tillgängligt via tecknande av
abonnemang hos SDC. Användaren
har tillgång till information dygnet
runt och året om. Olika behörighetsnivåer säkerställer att endast den
information där användaren ingår som
part är tillgänglig.

