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System ADAR konsulting
SågverksSystemet!
Med SågverksSystemet avses de kompletta sammankopplade DataProgrammen för att kunna hantera
både produktion, lager och försäljning samt uppföljning som historik.
För att ge lager till SågverksSystemet används PIL och SVP-systemet där PIL står för PaketInLäsning
och SVP står för SågVerksProduktion.

Allmänt
För att kunna köra flera bolag/företag via ADAR-systemens DataProgram är konstruktionen den att ett
övergripande FöretagsRegister anger hur många och vilka bolag/företag som skall hanteras. Detta innebär att i ett och samma datasystem kör de olika bolagen/företagen med samma programvara men med
egna registrerade data.
Detta medger möjligheten i SågverksSystemet att ett bolag/företag står som eventuell koncern/moderbolag
och övriga som ingående dotterbolag/företag. Med andra ord, ett av bolagen/företagen kan vara det som
står för avsedd försäljning och egen produktion medan de andra enbart för produktion och utleverans.
Då produktionen avser VirkesPaket kan dessa enkelt både flyttas från ett bolag/företag till ett annat eller
att utleveranser registreras för fakturering från ett bolag/företag men att VirkesPaketen hämtas från ett
annat.
De olika bolagens/företagens gällande lager kan lätt kontrolleras från valfri arbetsplats genom att enbart
byta till den avsedda FöretagsIdentiteten.
FöretagsIdentiteten är en 3-ställig AlfaNumerisk kod:
Företag 100

Företag 200

Företag 300

Ovanstående visar ett exempel där 3 bolag/företag ingår i verksamheten och där det första 100 kan vara
moderbolaget medan de övriga 200 och 300 kan vara dotterbolagen.
För att samla in uppgifter om producerat/sågat virke skall varje linje för detta registreras som en ProduktionsLinje med uppgifter om vad som är dess lager att hämta virket till linjen och vad som är dess lager
efter linjen.
ProduktionsLinjen är en 1-ställig AlfaNumerisk kod där
varje bolag/företag har sina egna gällande linjer.
Detta betyder att varje bolag/företag producerar virke för i
första hand sina egna lager men att VirkesPaket kan flyttas
från ett bolag/företags lager till annat. Varje bolag/företag
ges sina egna LagerRapporter om sågat virke och skräddarsydda rapporter kan också ge sammanställningar för
hela koncernen.
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Språk
Via avsett program anges hur många olika språk som skall gälla och vilka dessa språk är utom svenska.
Detta vidstående program anger vid registrering de olika
språk som ADAR-programmen skall hantera.
Som visas av exemplet är redan svenska och engelska angivna och ytterligare språk registreras av användaren.
Den visade SpråkKoden 0-9, där 0-1 är svenska respektive
engelska, kopplas till leverantörer och kunder för att därmed ge språket på de blanketter som styrs av detta.
Det är därför enkelt att efterhand komplettera med de övriga språk som kan krävas för framför allt kunder med andra
språk än de som redan finns upplagda.
När ADAR-systemet levereras är svenska och engelska redan angivet färdigt medan övriga valfria språk
måste av användaren själv ange med översättning från svenska till önskat nytt språk. Detta görs via ett DataProgram som ger översikt om vad som skall översättas och med koppling till dessa fält görs via den för
kunden angivna SpråkKod som styr språkhantering till specifikationer, följesedlar, fakturor, med mera.
Nedanstående exempel visar första delen för registrering av BlanketTexter för alla språkbundna utskrifter:

LagerFunktioner
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Via SVP-systemet kan önskat TimmerLager administreras med uppgifter om DiameterKlassat virke
kopp-lat till de olika TräSlagen som skall gälla. Även registrering av MätBesked kan göras kopplat till
dess ak-tuella LeverantörIdentiteter med uppgifter om antal, volym och debitering. Se vidare
UnderMenyn till SVP-systemet.

Vid hantering av TräSlag styr användaren själv vilka TräSlag som SågverksSystemet skall hantera och
dessa tilldelas en kod för de olika ingående TräSlagen. DataProgrammen för detta medger en AlfaNumerisk kod där man bestämmer att F skall vara Furu och G skall vara Gran eller 1 skall vara Furu och 2
skall vara Gran.
Det går också att ange att koden 1 skall vara tillika F och 2 tillika G för att enkelt skilja på TräSlagen med
egen vald bokstav medan ProduktionsLinjen ger 1 respektive 2 för de olika TräSlagen
Vid hantering av DiameterKlasser styr användaren vilka DiameterKlasser som SågverksSystemet skall
hantera och vilka uppgifter som skall gälla för respektive DiameterKlass så som DiameterIntervall, BarkAvdrag, OmräkningsFaktor för Fub/m3to samt TimmerTyp K och S för KlenTimmer respektive SågTimmer.
Vid registrering av TimmerLager (RåvaruLager) sparas samtliga uppgifter som lager in vid InLeveranser och lager ut vid ProduktionsUttag. Dessa uppgifter visar då aktuellt LagerSaldo per DiameterKlass och
lager in respektive lager ut under kalenderåret och dess 12 månader. Därmed kan dessa uppgifter sparas
som historiska under valfritt antal år.
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För hantering av MellanLager kan dess lageruppgifter uppdateras på två olika sätt, där det ena är att ha
alla lageruppgifterna om antal sågade bitar per dimension utan att ha de sågade PaketSpecifikationerna om
detta och det andra är att lageruppgifterna helt bygger på PaketSpecifikationerna.
Då MellanLagret bygger på antal VirkesBitar beräknas volymen på dess dimension och angivna medellängden, annars bygger MellanLagret på de summerade PaketSpecifikationernas uppgifter och ger då
längdfördelat antal och summerad totallängd samt volym. Samtliga paket ger då Fråge/LagerRapporter
med dess tilldelade PaketNummer som sökbegrepp.
Om MellanLagret skall bygga på PaketSpecifikationerna så måste utrustning för inläsning av PaketData
installeras på dess SågLinje. Detta kan göras via en enkel PC som då kopplas till SpecifikationsSkrivarens anslutning eller till ProcessDatorns kommunikationslinje då sådan finns.
För att hålla MellanLagret med rätt lagersaldo måste uttag från MellanLagret registreras med uttagna bitar
eller paket beroende på vilken hantering som valts. Bägge metoderna skapar UttagsTransaktioner för
efterkontroll och senare önskad historikanalys.
För hantering av FärdigLagret kan också dess lageruppgifter uppdateras på två olika sätt, där det ena är
manuell registrering av PaketSpecifikationer med alla dess paketuppgifter kopplat till PaketNumret och
det andra är automatisk inläsning av utskrivna PaketSpecifikationer från justerverket. Denna inläsning
följer samma metod som den för inläsning till MellanLagret där de två alternativen också gäller här.
Till FärdigLagert finns också ett HyvelLager som enbart hanterar lageruppgifter om hyvlade paket och
uppdateringen följer samma metod som för FärdigLagret.

VirkesKoder
För att bestämma virket för både produktion och försäljning gäller förutom TräSlag även följande uppgifter:
VirkesDimension för tjocklek och bredd är mått i mm och där sågat till MelanLagret är mått i mm utan
decimal medan sågat till FärdigLagret och eventuellt HyvelLagret har en decimal.
MellanLagret: 000*000 till 999*999 mm FärdigLagret & HyvelLagret: 000.0*000.0 till 999.9*999.9 mm
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KvalitetsKoden för virket är en 2-siffrig kod från 00 till 99 som kan kopplas till en 1-siffrig SummeringsKod för SammanställningUppgifter på KvalitetsKoderna då så önskas.
UtförandeKoden för virket är en 5-ställig AlfaNumerisk kod som kan uppdelas med en 2-ställig VariantKod om så önskas. För MellanLagrets sågade virke är UtförandeKoden ’00000’ alltid tilldelad medan
virket för de övriga lagren kan vara från ’00000’ till max alla siffror och tecken i alfabetet. Till de gällande UtförandeKodrna regsitreras dess benämning med max 25 tecken och med hänsyn till systemets
angivna antal språk utöver svenska och engelska.
Då VariantKoden aktiveras blir de 3 första tecknen i UtförandeKoden dess huvuduppgift medan de 2
kvarvarande används som VariantKod och därmed dess kompletterande underuppgift. Då VariantKoden
aktiveras utökas det aktuella BenämningsFältet som är 25 tecken med ytterligare 12 tecken.
Nedanstående exempel visar UtförandeKod (1) utan VariantKod och UtförandeKod (2) med VariantKod:
Utförande 1
01001
01002

Utförande 2
010
010

Variant
01
02

FuktKoden för virket är en 2-siffrig kod 00 till 99 som bestämmer till vilken nertorkad procentsats virket
har.
För MellanLagret finns ytterligare en styrande kod, nämligen en TorkKod som anger om virket är före
tork, i tork eller efter tork. Denna kod är valfri och då den inte skall användas är det normala att allt virke
till detta lager tilldelas som efter tork. Då TorkKod används håller avsedda DataProgram reda på var MellanLagrets olika paket för stunden finns. Detta betyder då att alla paket för MellanLagret måste administreras för detta så att lagerhanteringen på TorkKoden följer verkligheten.
När PaketSpecifikationer för paketuppgifter sparas till MellanLagret så tilldelas de den TorkKod som skall
gälla då paket skapas via dess ProduktionsLinje (såglinje). Detta medger då kontroll av vilka paket som
ännu inte har nertorkats, vilka paket som nu är i torken och vilka paket som är nertorkade och klara.

PaketSpecifikationer
För samtliga PaketSpecifikationer som ingår i de olika LagerFunktionerna gäller att de har som sökbegrepp ett gällande 6-siffrigt PaketNummer. Till detta kopplas och ett 4-siffrigt PaketSuffix innehållande
årtal och månad från dess tilldelade ProduktionsDatum.
Detta gör att flera PaketSpecifikationer kan finnas i ett och samma PaketLager med samma PaketNummer
med full åtskillnad av dess aktuella virkesdata. Detta är viktigt när verksamheten i datasystemet består av
flera bolag/företag som producerar VirkesPaket och där deras inställda nummerserier skulle kunna åstadkomma ’krock’ då paket flyttades från ett bolag/företag till ett annat.
Om samma PaketNummer förekommer så åtskiljs dessa med PaketSuffixet då sannolikheten för att även
suffixet är lika är mycket låg.
Exempel. PaketNmmer 001250 producerades 2007 januari på företag 100 och PaketNummer 001250 producerades 2006 november på företag 200. Dessa PaketNummer med dess kopplade PaketSuffix blir då
001250-0701 res-pektive 001250-0611. Om nu VirkesPaketet 001250 från företag 200 flyttas till företag
100 för de samma nummer och har således ’krockat’ vad gäller dess sökbara PaketNummer.
Via ADAR-systemets program för hantering av paket åtskiljs nu dessa paket och via en valfunktion som
endast aktiveras då mer än ett VirkesPaket har samma PaketNummer som annat väljs vilket av dessa paket
som gäller.
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Denna valfunktion visar då VirkesPaketens virkesuppgifter vad gäller träslag, kvalitet, dimension, utförande och fuktkod samt dess suffix enligt nedan:
Paketnummer Suffix
001250
0611
001250
0701

Träslag Kvalitet
F
10
F
08

Dimension Utförande
75,0*150,0 01000
50,0*150,0 00200

Fuktkod
12
12

Då PaketSpecifikationer söks via angivna VirkesUppgifter visas endast de paket som har träff på det angivna medan det ovanstående exemplet endast visar sökning på PaketNummer. Om därför sökningen nu
gjordes på en viss dimension, exempelvis 75,0*150,0 så hade givetvis inte PaketNummer 001250-0701
visats.

StreckKoder
För utskrivna PaketSpecifikationer finns möjligheten till hantering med StreckKoder då dessa finns utskrivna via dess utskrift från ProduktionsLinjen. Detta betyder att utskrift av PaketSpecifikationer bör
göras på en avsedd blankett och skrivare för detta.
För utskrift finns en del olika märken med skiftande priser där valet i
första hand styrs av storlek på den etikett som skall skrivas ut.
För utskrift som PaketSpecifikationer brukar minst A4 formatet krävas
och det begränsar också urvalet av fabrikat på skrivarna.
Laserskrivare klarar normalt att skriva StreckKoder men har klart svårt
att hantera det kraftigare och behandlade pappret därför används oftast
termoskrivare med papper på rulle.
Om denna speciella skrivare inte kommer att som första steg installeras till ProduktionsLinjen kan ändå
utskrift av StreckKoder komplettera den då mer enkla PaketSpecifikationen genom en StreckKodsSkrivare som enbart skriver ut PaketNumert och dess PaketSuffix som StreckKod och att denna mera etikettliknade utskrift appliceras tillsammans med PaketSpecifikationen på VirkesPaketet.
Detta innebär också att det DataProgram som avläser PaketProduktionen skall skriva ut denna kompletterande etikett för PaketSpecifikationen med dess StreckKod.
Olika typer av utrustning kan användas för att läsa utskrivna StreckKoder
och det viktiga är tillförlitlig avläsning på långa avstånd.
Då kommunikation krävs kan detta utföras med olika tekniker och där får
varje enskilt behov avgöra vad som är bästa valet.

Alla utskrivna StrekKoder för PaketIdentifikation måste vara läsbara på minst 6 meters avstånd för att
vara till någon nytta. De måste också vara utskrivna på en papperskvalitet som motstår sol och regn.
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Då StreckKoder finns på VirkesPaketen underlättas hantering av dessa då PaketNumret alltid kan läsas
via en avsedd StreckKodsLäsare vid de stationer som hanteringen berör. Paket som kommer från MellanLagret och som går via JusterVerkat till Färdiglagret eller paket som går från FärdigLagret via HyvelVerket till HyvelLagret kan lätt avbokas från respektive lager. Vid utlastning i samband med leverans kan
PaketNumren lätt läsas för att ge dess avsedda LeveransSpecifikation/Följesedlar.
Även LagerFörflyttning då LagerPlatser används förenklas då truckar är försedda med StreckKodLäsare.

PaketKoder
För hantering med valfrihet över vilka uppgifter ADAR-installationen av DataProgrammen skall hantera
medges detta via olika PaketKoder. Dessa är namngivna enligt nedanstående:
PaketKoder
Pakettyper
Paketemballage
Buntemballage
Anmärkningskod
Lagerplatskod
Bearbetninsgkod

1-9
1-9
0-9
0-9
0-9
0-9

Används till
Beskriver VirkesPaketen med en uppgift om pakettyp för paketen
Beskriver VirkesPaketen med emballageuppgift för paketen
BeskrivaerVirkesPaketen med emballageuppgift då buntar ingår i paketet
Tilldelar texter för eventuella anmärkningar till PaketSpecifikationen
Tilldelar namngivna speciella lagerplatser för paketen
Tilldelar produktionen en fastställd hantering för bearbetningen

Den ovan visade LagerPlatsKoden är inte det samma som de LagerPlaster som kan användas för dess uppställning och lagring av VirkesPaketen utan mer ett samlingsnamn för dessa då den används.
Den ovan visade BearbetningsKoden avser orsak till att virke går via en ProduktionsLinje, där koden 0 avser den normala produktionen medan koden 1 kan vara omkörning, med mera.
Den ovan visade BuntEmballageKoden används normalt när VirkesPaketet har ingående buntat virke med
eget emballage utöver själva VirkesPaketets huvudemballage.
För att PaketKoderna skall kunna användas fullt ut så skall den ProcessDator som används till ProduktionsLinjen också medge inmatning av dessa uppgifter. För ProcessDatorer från ANDORoch REMA
samt SDT fungerar detta. (SDT är Sala DataTeknik)
De fria fält som dessa leverantörer har i sina DataProgram för sammanställning av PaketSpecifikationer
medger hantering av dessa PaketKoder utan att deras DataProgram måste ändras.
Då ADAR-systemet tar VirkesUppgifterna från den utskrivna PaketSpecifikationen finns också tillgång
till fria fält som skrivs ut på den skapade specifikationen och som hanteras enligt avsedda önskemål.

PaketInLäsning
För inläsning av PaketSpecifikationer används PIL-systemet
där inläsningen kan göras på olika sätt. Beroende på vilken ProcessDator som används på ProduktionsLinjen kan det som är
bäst för avsedd inläsningen av data väljas. (Se nästa sida)
Vidstående bild visar den enklaste hanteringen där inläsningen
sker via en optiskt T-koppling från SpecifikationsSkrivaren och
där vidstående dator samlar in alla utskrivna specifikationer.
Programbilden är lika som PaketSpecifikationen och ger lätt
avsedd kontroll av utskrivna specifikationer.
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Nedanstående beskriver olika alternativ för inläsning av PaketSpecifikationer via PIL-systemet:
Inläsning till PIL-systemets program kan utföras från en koppling till PaketSpecifikationens skrivarkabel som då
fungera som en avlyssning på den seriella skrivarkabeln. Om en datorutrustning placeras för PaketInLäsning nära
denna skrivare så kan den avsedda avlyssningskabeln kopplas direkt till RS2332-porten på datorn. Om längre avstånd föreligger måste en serieförstärkare kopplas mellan skrivarekabelns T-koppling och PIL-datorn.

Denna skrivarkabel kommer från
datorutrustning som ger avsedd
paketspecifikation.

Galvanisk isolator typ MD-52
Här sker avlyssning av datatrafiken via ett T-koppel.

DTE

Seriekabeln skall vara av typ NollModem med
stift 2/3/4/6/7/8 korsade och vara av typ hona 9polig för anslutning till DTE-kontakten.
Inläsning till SVP-systemet via USBminne eller eventuellt diskett.
BACKUP :

DCE
Denna SerieKabel skall
vara av rak
typ hanne
och hona
9-polig.

Den avsedda PIL-datorn behöver ej vara ansluten till nätverket då uppgifterna kan läsas in till datorsystemet
via diskett eller liknande datamedia.

Då SågLinjen är utrustad med kommunikationsutrustning för PaketUppgifter till valfritt datorsystem upprättas ett kabelsystem för detta så att uppgifterna kan
läsas in till PIL-systemet utan någon
överföring via annat datamedia.

Det är att föredra inläsning av PaketSpecifikationerna via kommunikation mot
avsedd ProcessDator för detta ändamål. Den manuella hanteringen minskar
men kräver ändå kontroll av inlästa data och hantering av eventuellt felaktiga uppgifter. Fördelen blir att producerad paket är direkt användbara av
datorsystemet och syns i de frågeprogram som hanterar paketlagret.
Detta schema visar koppling via skrivarkabeln till PIL-datorn.
Detta schema visar koppling via kommunikationsport till PIL-datorn
Om PaketSpecifikationerna inläses med avlyssning via skrivarens seriekabel är det att rekommendera att utrustning för galvanisk isolation installeras mellan T-kopplingen och avsedd ArbetsStation. Detta innebär att kabeln
för NollModen installeras till DTE-kontakten och en rak SerieKabel från DCE-kontakten till COM-porten.

Både fabrikat REMA och ANDOR samt SDT har egna program för insamling av PaketSpecifikationerna
till olika datafiler som avsett ADAR-progam läser av för uppdatering av gällande PaketLager.
Denna lösning kräver kommunikation från respektive ProduktionsLinje fram till den dator som utför insamlandet av PaketSpecifikationerna. Från denna dator skall sedan ADAR-programmet har anslutningsmöjlighet för att läsa dess skrivna datafiler, vilket betyder att den måste ingå i nätverket. (Via Windows
anges funktionen ’dela ut’ för dess katalog med innehållande datafiler)
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Flöde för SågverksSystemet
Inrapportering av timmer under
dess gällande DiameterKlasser
med uppgift om MedelLängd
och volym.

Via inläsning från ProcessDatorn hämtas alla uppgifteter om
producerade paket.

Via inläsning från ProcessDatorn hämtas alla uppgifteter om
producerade paket.

Via inläsning från ProcessDatorn hämtas alla uppgifter om
producerade paket.

RåvaruLager

Från RåvaruLagret sker uttag för sågning av paket till MellanLagret.
ProduktionsOrder kan registreras för
att tilldela sågningen ett OrderNummer ges till MellanLagerPaketen.

MellanLager

Från MellanLagret sker uttag till justerning av paket till FärdigLagret.
ProduktionsOrder kan registreras för
att tilldela sågningen ett OrderNummer ges till FärdigLagerPaketen.

FärdigLager

Från FärdigLagret sker uttag till hyvling eller försäljning av paket.
ProduktionsOrder kan registreras för
att tilldela sågningen ett OrderNummer ges till FärdigLagerPaketen.

HyvelLager

Från HyvelLagret sker uttag till försäljning av paket.
ProduktionsOrder kan registreras för
att tilldela sågningen ett OrderNummer ges till HyvelLagerPaketen.

För samtliga lager ges via Fråge/UtskriftsProgram uppgifter om dess aktuella lager och för PaketLagren ges via FrågeProgrammen möjligheten att enkelt kopiera in visade uppgifter till Ms Excel för att
via Ms Excel utforma egna rapporter och därvid egna analyser.
Då OrderNummer anges till avsedd SågProduktion ges möjlig spårning på dessa OrderNummer så
att dess kopplade PaketNummer ger information om ProduktionsDatum med antal och volymer.
Ett KundKontrakt måste registreras för att VirkesFörsäljning skall
kunna utföras.

Kontrakt

KundKontraktet kopplas till en KundIdentitet och ges styrande uppgifter för
avsedda leveranser av virke.
NollKontrakt kan registreras där endast
avsedda volymer registreras.

För UtLeveranser registreras ett
gällande LeveransAvrop mot ett
existerande KundKontrakt.

För automatiska BokföringsUppgifter gäller kontering av registerade KundKontrakt

Avrop

LeveransAvrop registreras för de kontrakt som kräver detta och gällande
uppgifter om virke och antal anges.

Kontering

Registrerad BokföringsKontering ger
underlag för beräkning av VaruVärdet
samt medger kontering för frakter
och andra uppgifter.
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För avsedda UtLeveranser krävs ett KundKontrakt och eventuellt ett LeveransAvrop samt de LagerPaket som skall ingå i leveransen. Dessa UtLeveranser kan göras från FärdigLagret och från HyvelLagret
om det ingår i verksamheten. (Programmet kan kompletteras med MellanLagret om så krävs)

Kontrakt

För ett KundKontrakt eller LeveransAvrop kopplas de PaketNummer som ingår i leveransen.

Specifikation =

Ett KundKontrakt ingår alltid för avsedd
leverans

Leverans

Följesedel 1

+

Avrop
För registrering av LeveransSpecifikationer medges ett valfritt antal följesedlar per specifikation.

Följesedel 2 +

Följesedel X

LeveransSpecifikationen tilldelas automatiskt ett 6-siffrigt unikt SpecifikationsNummer och gäller för den
registrerade UtLeveransen. Vid registreringen väljs om flera FöljeSedlar skall gälla för UtLeveransen där
varje enskild FöljeSedel kommer att innehålla endast dess kopplade PaketNummer.
Detta medger exempelvis att vid leverans med flera lastbilar/tågvagnar kan varje lastbil/tågvagn tilldelas en egen FöljeSedel medan LeveransSpecifiaktionen innehåller hela den totala UtLeveransen.

Paket
Då PaketNumret innehåller ett kompletterande
suffix kan flera PaketSpecifikationer förekomma med
samma PaketNummer.

Företag 100

Vid koppling av PaketNummer till den
avsedda UtLeveransen kan dessa
hämtas från flera bolag/företag.

Företag 200

Detta gäller då från de PaketLager
som totalt ingår i verksamheten.

Företag 300

Historiskt sparas uppgifter från vilket
bolag/företag paketen kommer från
vad gäller UtLeveransen.

Paket 004451

Kopplade PaketNummer kan buntas
till avsedda FöljeSedlar för att ge information om PaketTotalen.

PaketSuffixet består av
ett ProduktionsDatum och
en ProduktionsMånad
Denna sammanslagning av PaketNummer ger BuntNr: 01

Paket 004543
Denna sammanslagning av PaketNummer ger BuntNr: 02

Paket 004547
Paket 004548
Paket 004621

Detta PaketNummer ingår i ovan
kopplade PaketNummer som en
bunt i UtLeveransen.
Bunt är lika med sammanslagning
av PaketNummer.
På FöljeSedeln ges informationen
att den har 3 paket (2 buntade) och
att det ingår 5 PaketNummer.
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För att registrera avsedd LeveransSpecifikation med dess tillhörande PaketNummer medger dataprogrammet olika möjligheter beroende på anskaffad utrustning, så som TruckDatorer och StreckkodsSkrivare.
Då inga StreckKoder finns utskrivna på PaketSpecifikationerna medges inte avläsning för enkel uppdatering av LeveransSpecifikationens tillhörande PaketNummer. Då StreckKoder finns utskrivna på
skapade PaketSpecifikationer medges enkel avläsning för att koppla de tillhörande PaketNumren.
Utskrivna StreckKoder kan avläsas via använd lastningsmaskin, så som truck, då den är utrustad med
en så kallad mobil dator (TruckDator) och nätverket tillåter anslutning av dessa enheter. Om ingen
anslutning av lastningsmaskinerna skall göras kan den mobila datorn utrustas med ett USB-minne
som enkelt kan avläsas för att uppdatera LeveransSpecifikationen med de lastade PaketNumren.
För ADAR-systemet krävs anpassning av StreckKodens innehåll så att avläsning av PaketSpecifikationen ger rätt PaketNummer och vilket bolag/företag som paket kommer från.
Avsedd StreckKod måste innehålla: FöretagsIdentitet (3 tecken) PaketNummer (6 siffror) Suffix (4
siffror innehållande År och Månad). Denna anpassning skall göras i det program som skriver ut från
dess ProduktionsLinje avsedda PaketSpecifiaktioner. (StreckKoden innehåller totalt 13 tecken)
Truck utrustad med mobil dator och tillhörande
läsare för StreckKoder så att för UtLeveranser
via LeveransSpecifiaktioner koppling av
dess PaketNummer utföres.

Paket 004451

Specifikation
SpecifikationsHuvudet är
skapar med dess SpecifikationsNummer.

Den LastningsAnsvarige har tilldelats uppgifter om vilket SpecifiaktionsNummer som gäller och vilka
avsedda VirkesUppgifter som avses, så som Träslag, Kvalitetskod, Dimension, Utförande och Fuktkod
samt med dess antal paket och volym per VirkesUppgift.
Då trucken är trådlöst ansluten till nätverket kan LeveransSpecifikationen uppdateras direkt vad gäller
de PaketNummer som lastas. Om trucken inte är ansluten till nätverket måste dess inlästa PaketNummer senare uppdatera LeveransSpecifikationen via en dator ansluten till nätverket.
Skapade LeveransSpecifiaktioner skrivs ut som total sammanställd PaketSpecifikation och uppdelad på olika FöljeSedlar då så önskas. Även trucken kan utrustas med en enklare typ av skrivare för utskrift av lastade PaketNummer.

Oavsett vilken typ av transport som gäller kan varje enhet
ges en aktuell FöljeSedel innehållande vad som har lastats och vilken LeveransAdress som gäller för varorna.
Antal kopior bestäms av datasystemet och ett efterlämnat
ex kan då så krävs undertecknas av transportören för de
villkor som gäller för leveransens transportsätt.
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Om andra produkter än VirkesPaket skall ingå i UtLeveransen så kan via ett ArtikelRegister andra registrerade LagerVaror kopplas. Dessa har då tilldelats ett ArtikelNummer och kan vara av typen fysiska
eller ekonomiska artiklar.
Efter att alla PaketNumren är
kopplade till LeveransSpecifikationen kan valfria ArtikelNummer registreras.

Specifikation

Då ArtikelNumren avser fysiska LagerArtiklar sker också nedräkning av
dess disponibla och aktuella lager.

Artikel 1234
Paket 004451
Upplägget av ArtikelNummer bestäms
av användaren så som antal tecken i
dess gällande ArtikelNummer och
om ArtikelGruppering gäller.
Efter registrerad och utskriven LeveransSpecifikation och dess tillhörande FöljeSedlar kan KundFakturan skapas på dess olika VirkesUppgifter och eventuella ArtikelPositioner.

Endast utskrivna LeveransSpecifikationer kan ge dess avsedda
uträkande KundFaktura.

Specifikation

Kontrakt
Faktura
Avrop
Ajourföringen avser uppdatering av KundReskontra och alla
tillhörande HistorikUppgifter.
Kopplade PaketNummer flyttas
till ett HistorikRegister så att
ingående PaketUppgifter
är spårbara.

För angivet SpecifikationsNummer
ges möjligheten till ytterligare kompletteringar av FysiskaEkonomiska
artiklar.
Avsedda priser hämtas från KundKontraktet eller LeveransAvropet då detta
finns. Beräkningen görs till sammanställning av alla ingående paket så
att varje dimension med kvalitet
och utförande ges belopp.

Ajourföring
För utförd AjourFöring ges kontrolluppgifter till DagsSammandrag, BokföringsOrder och IntraStat.

Bokföring

BokföringsOrdern kan skapas till ett
så kallat SIE-format för att läsas in
till valfritt BokföringsSystem.

SågverksSystemet är rikligt utrustat med AnalysProgram för både frågor och utskrifter. Skapad historik kan sparas i åratal då den alltid innehåller ÅrTal som styrande första uppgift. Vissa uppgifter är
också sparade under ett TransaktionsDatum medan andra är periodiserade under månader.

