Talsvar generell dialog
Datum

2011-11-15

Rapportering av skotad volym
Observera att det inte fungerar att rapportera med telefoner som är kopplade mot en växel där
teckenkombinationen ** har en betydelse som gör att samtalet kopplas om.

1. Ring upp telefonnummer: 020-44 00 04
2. Välkommen till SDCs inrapporteringssystem.
3. Val av tjänst: 1. Rapportering av skotad volym
2. Rapportering av skördad volym
3. Transport från väglager
4. Ange virkesorder. Bekräfta med fyrkant (#).
Kommentar: Virkesordernummer innehåller 8 tecken. Inknappat virkesordernummer kontrolleras mot
checksifferkontroll.

5. Ange maskinnummer. Bekräfta med fyrkant (#).
Kommentar: Maskinnummer anges med 1-6 tecken

6. Ange sortiment. Bekräfta med fyrkant (#).
Kommentar: Sortimentskoden kan anges med 3 eller 4 tecken, t ex 152 FFG. En begränsning är att
sortimentskoden som innehåller bokstäver kan inte rapporteras via talsvar, t ex 10M massaved contorta.

7. Ange volym. Bekräfta med fyrkant (#).
Kommentar: Volymen kan innehålla 1 till 3 tecken. Volym för sortiment 01-50 lagras i måttslag m3fub (55).
För sortiment 51-66 lagras måttslag m3s (60 s) där det är den s k skrymvolymen som avses för att omräkningen
till m3fub i VIOL ska bli rätt. Det specifika omräkningstalet varierar beroende på sortiment och
sönderdelningsgrad.

Systemet loopar tillbaka till sortiment så att man kan ange nästa sortiment följt av # och sedan
volymen följt av # osv. tills man angett alla sortiment och volymer man har producerat. Max
12 sortiment kan rapporteras vid varje tillfälle.
8. Avslut av loopen för sortiments- och volymsrapporteringen sker genom att trycka stjärna,
stjärna, stjärna fyrkant (*** #).
9. Ange läge. Bekräfta med fyrkant (#).
Kommentar: Referens till lägesrad på rapporterad virkesorder. Läge 1-5 är godkänt. Om läget är okänt; ange
läge 1.

10. Ange slutskotat.
0 om skotning återstår
1 om objektet är slutskotat
2 om sortimentet är slutskotat
Bekräfta med fyrkant (#).
11. Transaktionen är genomförd och ditt kvittonummer är 1234. Lägg på luren.
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Kommentar: Kvittonumret är en bekräftelse på att inrapporteringen till SDC lyckats. Kvittonumret är de fyra
sista siffrorna i ett av redovisningsnumren som skapas. Vid rapportering av fler än 6 sortiment skapas två
kvittonummer.

Specialfunktioner:
Hjälpmeny: Tryck stjärna, fyrkant (* #).
Omstart av dialogen: Tryck stjärna, noll, fyrkant (* 0 #).
Uppläsning av rapporterad information: Tryck stjärna, åtta, fyrkant ( * 8 #).
Uppläsning av denna rapporterings totala volym: Tryck stjärna, nio, fyrkant ( * 9 #).
Efter att punkt 7 dvs. volymen för sista sortimentet rapporterats in rekommenderar vi att ni
trycker stjärna, 8, fyrkant (*8#). Då läses de uppgifter som ni hittills rapporterat in upp. Sedan
går ni vidare i dialogen.
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Rapportering av skördad volym
Observera att det inte fungerar att rapportera med telefoner som är kopplade mot en växel där
teckenkombinationen ** har en betydelse som gör att samtalet kopplas om.

1. Ring upp telefonnummer: 020-44 00 04
2. Välkommen till SDCs inrapporteringssystem.
3. Val av tjänst: 1. Rapportering av skotad volym
2. Rapportering av skördad volym
3. Transport från väglager
4. Ange virkesorder. Bekräfta med fyrkant (#).
Kommentar: Virkesordernummer innehåller 8 tecken. Inknappat virkesordernummer kontrolleras mot
checksifferkontroll.

5. Ange maskinnummer. Bekräfta med fyrkant (#).
Kommentar: Maskinnummer anges med 1-6 tecken

6. Ange sortiment. Bekräfta med fyrkant (#).
Kommentar: Sortimentskoden kan anges med 3 eller 4 tecken, t ex 152 FFG. En begränsning är att
sortimentskoden som innehåller bokstäver kan inte rapporteras via talsvar, t ex 10M massaved contorta.

7. Ange volym. Bekräfta med fyrkant (#).
Kommentar: Volymen kan innehålla 1 till 3 tecken. Volym för sortiment 01-50 lagras i måttslag m3fub (55).
För sortiment 51-66 lagras måttslag m3s (60 s) där det är den s k skrymvolymen som avses för att omräkningen
till m3fub i VIOL ska bli rätt. Det specifika omräkningstalet varierar beroende på sortiment och
sönderdelningsgrad.

Systemet loopar tillbaka till sortiment så att man kan ange nästa sortiment följt av # och sedan
volymen följt av # osv. tills man angett alla sortiment och volymer man har producerat. Max
12 sortiment kan rapporteras vid varje tillfälle.
8. Avslut av loopen för sortiments- och volymsrapporteringen sker genom att trycka stjärna,
stjärna, stjärna fyrkant (*** #).
9. Ange slutskördat.
0 om avverkning återstår
1 om avverkningen är klar
Bekräfta med fyrkant (#).
10. Transaktionen är genomförd och ditt kvittonummer är 1234. Lägg på luren.
Kommentar: Kvittonumret är en bekräftelse på att inrapporteringen till SDC lyckats. Kvittonumret är de fyra
sista siffrorna i ett av redovisningsnumren som skapas. Vid rapportering av fler än 6 sortiment skapas två
kvittonummer.

Specialfunktioner:
Hjälpmeny: Tryck stjärna, fyrkant (* #).
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Omstart av dialogen: Tryck stjärna, noll, fyrkant (* 0 #).
Uppläsning av rapporterad information: Tryck stjärna, åtta, fyrkant ( * 8 #).
Uppläsning av denna rapporterings totala volym: Tryck stjärna, nio, fyrkant ( * 9 #).
Efter att punkt 7 dvs. volymen för sista sortimentet rapporterats in rekommenderar vi att ni
trycker stjärna, 8, fyrkant (*8#). Då läses de uppgifter som ni hittills rapporterat in upp. Sedan
går ni vidare i dialogen.
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Transport från väglager
Observera att det inte fungerar att rapportera med telefoner som är kopplade mot en växel där
teckenkombinationen ** har en betydelse som gör att samtalet kopplas om.

1. Ring upp telefonnummer: 020-44 00 04
2. Välkommen till SDCs inrapporteringssystem.
3. Val av tjänst: 1. Rapportering av skotad volym
2. Rapportering av skördad volym
3. Transport från väglager
4. Ange virkesorder. Bekräfta med fyrkant (#).
Kommentar: Virkesordernummer innehåller 8 tecken. Inknappat VO-nummer kontrolleras mot
checksifferkontroll.

5. Ange sortiment. Bekräfta med fyrkant (#).
Kommentar: Sortimentskoden kan anges med 3 eller 4 tecken, t ex 152 FFG. En begränsning är att
sortimentskoden som innehåller bokstäver kan inte rapporteras via talsvar, t ex 10M massaved contorta.

6. Ange volym. Bekräfta med fyrkant (#).
Kommentar: Volymen kan innehålla 1 till 3 tecken. Volym för sortiment 01-50 lagras i måttslag m3fub (55).
För sortiment 51-66 lagras måttslag m3s (60 s) där det är den s k skrymvolymen som avses för att omräkningen
till m3fub i VIOL ska bli rätt. Det specifika omräkningstalet varierar beroende på sortiment och
sönderdelningsgrad.

Systemet loopar tillbaka till sortiment så att man kan ange nästa sortiment följt av # och sedan
volymen följt av # osv. tills man angett alla sortiment och volymer man har producerat. Max
12 sortiment kan rapporteras vid varje tillfälle.
7. Avslut av loopen för sortiments- och volymsrapporteringen sker genom att trycka stjärna,
stjärna, stjärna fyrkant (*** #).
8. Ange läge.
8 om transport till omlastningslager
9 om transport till industri
Bekräfta med fyrkant (#).
9. Ange slutkört.
0 om körning återstår
1 om objektet är slutkört
2 om sortimentet är slutkört
Bekräfta med fyrkant (#).
10. Transaktionen är genomförd och ditt kvittonummer är 1234. Lägg på luren.
Kommentar: Kvittonumret är en bekräftelse på att inrapporteringen till SDC lyckats. Kvittonumret är de fyra
sista siffrorna i ett av redovisningsnumren som skapas. Vid rapportering av fler än 6 sortiment skapas två
kvittonummer.
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Specialfunktioner:
Hjälpmeny: Tryck stjärna, fyrkant (* #).
Omstart av dialogen: Tryck stjärna, noll, fyrkant (* 0 #).
Uppläsning av rapporterad information: Tryck stjärna, åtta, fyrkant ( * 8 #).
Uppläsning av denna rapporterings totala volym: Tryck stjärna, nio, fyrkant ( * 9 #).
Efter att punkt 6 dvs. volymen för sista sortimentet rapporterats in rekommenderar vi att ni
trycker stjärna, 8, fyrkant (*8#). Då läses de uppgifter som ni hittills rapporterat in upp. Sedan
går ni vidare i dialogen.
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