PRODUKTIONSRAPPORTERING
Produktionsrapportering skapar möjligheter för informationsinsamling
från de första mätpunkterna i flödeskedjan mellan skog och industri.

Arbeta effektivare med produktionssrapportering
•
•
•

Vad erbjuder SDC?
Sender
Sender är ett program för insändning av produktions-,
kontroll- och kalibreringsinformation lagrad enligt
Stanfordformatet i skördaren, drivaren eller skotaren.
Insändning av data till SDC sker via programmet Sender som installeras direkt i fordonsdatorn. Kommunikationen sker med hjälp av mobiltelefon och mobilt
bredband. Saknas täckning finns det även möjlighet att
sända filen från kontors-PC.

Enkel produktionssrapportering via RAPP.
Via insändningsprogrammet Sender kan flera olika
filtyper sändas vid samma tillfälle.
Sender utför kontroll av nödvändigt filinnehåll före
insändning– maskinnummer och virkesordernummer.

Produktionsrapporterad information görs tillgänglig
för alla behöriga parter i SDCs olika informationssystem såsom Kvalitetssäkring skördare, PRINS och VIS
samt via mätbesked. Det finns också möjlighet att via
följdrutinutgång överföra produktionsinformation till
företagets egna affärs-, ekonomi- och uppföljningssystem.

Tekniska data
Sender

RAPP - en app för produktionsrapportering
I de fall fordonsdator saknas erbjuder SDC produktionsrapportering via RAPP. Appen är anpassad för
smartphones och läsplattor men går även att använda
på vanlig PC.
RAPP används för att rapportera volymer på virkesorderns sortiment. Kontroller av både virkesorder
och sortiment ger en säkrare rapportering.

•
•

Sender fungerar via mobilt bredband
Insändningsprogrammet kräver att fordonsdatorn har
operativsystemet WindowsXP med ServicePack3 eller

•
•

Insändning kan även göras via kontors-PC.
SDC stöder insändning av Stanfords filformat och
i SDCs system kan man i dagsläget följa upp PRI-,
PRL-, KTR-, HPR- FPR- och HQC-filernas innehåll.

RAPP
•
•
•
•

RAPP
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högre och att maskinen har stöd för Dotnet 3.5.

Ett konto hos Facebook eller Google+
iPhone: iOS7 eller högre, samt webbläsaren Safari
Android: version 4.4 eller högre, samt webbläsaren
Google Chrome
Datorer: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox eller
Internet Explorer 10 eller högre

