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1 Allmänt
Fakturaspecifikation är ett webbaserat verktyg för att, i rapportform, se specifikationer till respektive
order/faktura. Fakturaspecifikationen visar kvantiteter för avgifterna, ej belopp. Fakturan innehåller
kvantiteter och belopp.
För att det ska vara möjligt att använda verktyget för fakturaspecifikation krävs, i de flesta fall, att
ordernummer anges. Aktuella ordernummer visas i en rullist men finns även på fakturan.
För att kunna se specifikationerna måste du först logga in via Mina sidor.

2 Inloggning
Gå in på www.trafikverket.se
Klicka på Logga in.

Bild 1, inloggning från trafikverket.se.

Alternativen för Logga in öppnas.
Klicka på Min sida – extern anslutning.

Bild 2, val för inloggning.
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Välj inloggningssättet Användarnamn + Lösenord + SMS.

Bild 3, inloggning till Min sida.
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Ange användarnamn och lösenord i respektive fält. Klicka sedan på Beställ SMS-kod.

Bild 4, inloggning till Min sida efter valet av inloggningssätt.
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I din mobiltelefon får du den SMS-kod som du anger i fältet SMS-kod och därefter klickar du på Logga
in.

Bild 5, inloggning till Min sida.
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Genom att klicka på Hjälp så öppnas instruktioner som stöd för att kunna logga in.

Bild 6, inloggning till Min sida med instruktioner.
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Efter inloggning väljer du Fv2, Fakturaspecifikation under Mina system, genom att klicka på Till
systemet.

Bild 7, Min sida som visar Mina system.

Sida 6 av 22

3 Fv2, Fakturaspecifikation - startsida
När man kommer in till startsidan för Fv2, Fakturaspecifikation listas tre huvudrubriker; Nyheter,
Mina rapporter och Mina ordrar. Överst visas generell information.
Genom att klicka på plustecknet framför respektive huvudrubrik så expanderas innehållet.
Under Nyheter listas de nyheter som är aktuella för Fv2, Fakturaspecifikation. Under Mina rapporter
listas, efter expansion på plustecknet, i en rapportmeny de rapporter som kan skapas. Under Mina
ordrar visas, efter expansion på plustecknet, de ordernummer som kan väljas att exportera till fil.

Bild 8, Min sida som visar fasta nyheter, Nyheter, Mina rapporter och Mina ordrar.

3.1

Generell information

Överst på startsidan visas en informationstext tillsammans med generell information om FV2,
Fakturaspecifikation.

3.2

Nyheter

Under Nyheter listas de nyheter som är aktuella för Fv2, Fakturaspecifikation.
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3.3

Mina rapporter

Under Mina rapporter listas de rapporter som finns tillgängliga.
Det finns fyra rapporter samt två underrapporter. Underrapporterna Orderrapport per tåg samt
Orderrapport per tåg och plats nås endast via länkar från Orderrapport.


Avgifter per tågnr: visar en övergripande vy av alla avgifter per tåguppdrag och
tågnummer. Möjlighet finns att via länkar söka vidare på detaljer för tåguppdrag och avgifter.



Bestridande: ger möjlighet att söka fram avgifter vid invändning av, till exempel ett
tåguppdrag, i en order. Kompletteras med information och används som underlag vid
bestridande.



Detaljrapport: visar samtliga detaljposter som finns för en order.



Orderrapport: visar de poster som finns på fakturan uppdelat per artikel. Detaljer visas i två
underrapporter som är kopplade till orderrapporten.
o
o

Orderrapport per tåg: visar detaljer för vald artikel och tåguppdrag. Möjlighet
finns att söka vidare på detaljer för tåguppdrag.
Orderrapport per tåg och plats: visar detaljer för vald artikel och tåguppdrag
samt den vikt som rapporterats.

För att välj en rapport klickar du på tillhörande länk. Den valda rapporten öppnas i en ny flik
alternativt i ett eget fönster. Beroende på hur webbläsaren ställts in kan beteendet variera något.

Bild 9, Rapportmeny.

3.4

Mina ordrar

Under mina Mina Ordrar finns möjlighet att hämta sina orderunderlag som en fil. Orderunderlaget
motsvaras av den information som finns i Detaljrapporten som innehåller alla detaljposter med
tillhörande kvantiteter uppdelat per artikel. Detta underlag presenterar grunden för de orderrader som
presenteras på den tillhörande fakturan.

Bild 10, expandering av Mina ordrar.

Genom att klicka på plustecknet så öppnas en lista med ordrar. Här visas ordrarna sorterat på Kund (i
de fall man har åtkomst till flera kunder), Period i fallande ordning och därefter Ordernummer i
fallande ordning. Här listas de 10 senaste ordrarna.
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3.4.1 Filspecifikation
Genom att klicka på länken Hämta filspecifikation överst under Mina ordrar är det möjligt att ladda
ner en specifikation som beskriver filformatet samt innehållet i respektive kolumn i orderunderlaget.

Bild 11, Mina ordrar, expanderad.

3.4.2 Hämtning av orderunderlag
För att ladda ner orderunderlaget, kan man välja att hämta ner filen som en csv-fil alternativt hämta
orderna som en komprimerad GZIP-fil. Det senare alternativet rekommenderas för ordrar med stora
mängder data. Om man hämtar en GZIP-fil måste orderunderlaget packas upp med ett
tredjepartsverktyg som till exempel WinZip, 7-zip, WinRAR eller liknande.
Filen har formatet .csv. Formatet som används gör det möjligt att använda den till olika program, som
till exempel Excel eller för att läsa in i en databas.
Om/när man väljer att öppna filen i Excel kan det, på grund av begränsningar i Excel, uppstå problem
om filen innehåller stora mängder data. Om filen har för stor datamängd kommer meddelandet i Excel
om att ”Filen lästes inte in helt”. Filen innehåller då inte all data som tillhör ordern och det innebär att
man behöver utföra egen utveckling i något annat verktyg för att kunna använda dessa filer.
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Bild 12, hämtning av orderunderlag.

3.4.2.1

Hämtning av orderunderlag som CSV

I dialogrutan som öppnas är det möjligt att öppna filen, spara filen eller avbryta nedladdningen.
Utseendet på denna dialogruta varierar beroende på vilken webbläsare som används.

Bild 13, alternativ för hämtat orderunderlag.

3.4.2.2

Hämtning av orderunderlag som GZIP

För att packa upp eller dekomprimera en GZIP-fil finns det flera olika program man kan användas så
som till exempel WinZip, 7-zip, WinRAR mfl.
I dialogrutan som öppnas är det möjligt att öppna filen, spara filen eller avbryta nedladdningen.
Utseendet på denna dialogruta varierar beroende på vilken webbläsare som används.

Bild 14, alternativ för hämtat orderunderlag.
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4 Rapportfönster (rapporternas uppbyggnad)
Rapportfönstret består av tre delar:
Urvalsfält
Verktygsfält
Rapportfält

Bild 15, rapportfönster med dess tre delar.

4.1

Urvalsfält

Urvalsfältet innehåller funktioner för att kunna filtrera ut vilka värden som man vill basera sin rapport
på.

Bild 16, urvalsfält.

Om urvalsfältet inte visas finns en liten symbol att klicka på för att expandera urvalsfältet.

Bild 17, symbol för att expandera urvalsfältet.

4.2

Verktygsfält

Verktygsfältet innehåller bland annat funktioner för bläddring mellan sidor, omladdning av sida med
rapportinnehållet, backa tillbaka, export av rapportinnehåll, samt utskriftmöjlighet.

Bild 18, verktygsfält.
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4.3

Rapportfält

Rapportfältet består av två delar:
Rapporthuvud
Rapportinnehåll

Bild 19, rapportfält med sina två delar.

4.3.1

Rapporthuvud

I rapporthuvudet visas rapportens namn och kundnamn.
Därefter visas i separata fält Kundnr, Ordernr, Fakturanr och Period.

Bild 20, rapporthuvud.

4.3.2

Rapportinnehåll

I rapportinnehåll visas den valda rapportens innehåll.
I de olika rapporterna visas i rapportinnehåll de kvantiteter som ingår i vald order och dess tillhörande
fakturanummer. Innehållet i rapporterna ger dig möjlighet att se information på olika sätt, från
summeringar på övergripande nivå med möjlighet att söka vidare ned i detaljer. Rapporterna visar
information i kolumner samt rader, dessa varierar mellan rapporterna och styrs även av vilka avgifter
som är aktuella för orderns tåguppdrag.

Bild 21, exempel på rapportinnehåll.
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5 Urval och filtrering
I urvalsfältet kan olika selekteringar göras. Varje rullgardinslista som innehåller fler val än vad som
visas i ursprunglig storlek, kan expanderas genom att klicka på pilen i fältet och dra i symbolen i det
nedre högra hörnet (se bilden nedan). Den nedre delen av bilden visar utseendet efter expandering.

Bild 22, expandering av urvalsfönster.

Symbolen för expandering kan även visas i det nedre vänstra hörnet (se bilden nedan).

Bild 23, expandering av urvalsfönster, alternativ placering.

Observera: När man gjort urval och byter ordernr alternativt gör ett urval genom att via länken
”Detaljer” i någon av rapporterna ta sig vidare till Detaljrapporten så kommer genomförda urval att
följa med per automatik. För att man ska uppmärksamma detta presenteras i textform att
urval/filtrering är utförd. För att ta bort urval/filtreringar välj Select All i urvalsfält enligt ovan och
klicka på View report.

Bild 24, exempel på när tidigare urval ligger kvar.
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6 Export av rapportinnehåll
Rapportinnehåll kan exporteras till olika format. Klicka i verktygsfältet på symbolen för Exportera för
att öppna en lista över vilka format som rapporten kan exporteras till.
En rekommendation är att främst använda CSV alternativt Excel eller GZIP vid export.
När en rapport innehåller stora mängder data kan det uppstå problem med att exportera till
exempelvis Excel. Begränsningen bestäms bland annat av hur stort arbetsminne som klientdatorn har.
För att kringgå detta problem går det att skapa ett förfinat urval som begränsar den
informationsmängd som ska exporteras. Ett annat sätt att undvika denna begränsning är att använda
den hämtning av orderunderlag i CSV-format som finns under Mina ordrar (se kapitel 3.4.2 –
Hämtning av orderunderlag). Detta orderunderlag kan sedan användas i valfritt eget analysverktyg.

Bild 25, export av rapportinnehåll.

6.1

Exportformat

Exportera visar dessa alternativ.

Bild 26, tillgängliga exportformat.
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6.1.1

Formatbeskrivningar

Tabellen nedan visar de exportformat som finns. Här framgår även om filformaten är redigerbara samt
om exporten tar hänsyn till utförd filtrering. Företrädesvis är det export till Excel och CSV som vi
stödjer.
Namn

Redigerbar

Word
Excel
Powerpoint
PDF
TIFF file
MHTML
CSV (comma delimited)
XML file with report
data

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja

Hänsyn tas till utförd
filtrering
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

7 Utskrift
I verktyget för FV2, Fakturaspecifikation finns funktionalitet för att Skriva ut rapport/er. I de fall när
en rapport består av många kolumner är rekommendationen att istället exportera till Excel och skriva
ut rapporten därifrån.
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8 Val av ordernr/fakturanr
Välj ett ordernr/fakturanr från rullgardinslistan. Inom parentes visas aktuell period. Ordernummer
sorteras från högst till lägst.

Bild 27, val av order från rullgardinslista.

Den valda orderns urvalsmöjligheter fylls på. Samtliga valda sökvillkor måste vara uppfyllda för att ge
en träff. Vissa kombinationer av sökvillkor kan därför medföra att rapporten helt saknar innehåll.

Bild 28, vald orders urvalsmöjligheter.

Klicka därefter på View Report.

Bild 29, val för att skapa rapport.
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Rapporten skapas.

Bild 30, exempel på visning av en rapport.

Observera: Om/när man ändrar i sitt urval kan knappen View report hamna ute till höger utanför
det som visas i urvalsfältet. Använd då ”scrollisten” längst ner på sidan för att ta dig längst ut till höger
på rapportsidan.
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9 Rapporter
9.1

Avgifter per tågnr

Rapporten, Avgifter per tågnr, ger en övergripande vy över alla avgifter per Tåguppdrag och
Tågnummer.

Bild 31, exempelrapport, Avgifter per tågnummer.

Klicka på Detaljer för att se detaljer per Utgångsdatum tåguppdrag.

Bild 32, detaljer per Utgångsdatum Tåguppdrag.
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9.2

Bestridande

Bestridande kan användas om någon transaktion i en order inte stämmer överens med egna uppgifter,
som till exempel att tåguppdraget var inställt i tid men ändå finns med i ordern.

Bild 33, exempelrapport, Bestridande.
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9.3

Detaljrapport

Denna rapport innehåller alla detaljposter för en order.
Observera att denna rapport lätt kan bli mycket stor med ett stort antal rader som medför att det kan
uppstå problem med att exportera till exempelvis Excel. Begränsningen bestäms bland annat av hur
stort arbetsminne som klientdatorn har.
För att kringgå detta problem kan ett alternativ vara att skapa ett förfinat urval som begränsar den
informationsmängd som ska exporteras. Ett annat sätt att undvika denna begränsning kan vara att
använda den hämtning av orderunderlag i CSV-format som finns under Mina ordrar. Detta
orderunderlag kan sedan användas i valfritt eget analysverktyg.

Bild 34, exempelrapport, Detaljrapport.
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9.4

Orderrapport

Rapporten Orderrapport visar posterna som finns på fakturan uppdelat per artikel.
Från Orderrapport når man de två underrapporterna ”Orderrapport per tåg” och ”Orderrapport per
tåg och plats”. Detta sker med hjälp av länkar.

Bild 35, exempelrapport, Orderrapport.

9.4.1

Underrapporten - Orderrapport per tåg

Orderrapport per tåg visar detaljer för vald artikel uppdelad per tåguppdrag. Det är också möjligt att
härifrån komma vidare till detaljrapporten för aktuellt tåguppdrag. Vid val av detaljer på översta nivån
där det finns flera tågnummer visas detaljer för samtliga tågnummer i aktuellt tåguppdrag. Vid
expansion på plustecknet under kolumnen Tåguppdrag visas utgångsdatum för tåguppdraget.
Detaljrapport kan nås via länken Detaljer under kolumnen Detaljrapport.

Bild 36, exempelrapport, Orderrapport per tåg.
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9.4.2

Underrapporten - Orderrapport per tåg och plats

Orderrapport per tåg och plats visar detaljer för vald artikel och tåguppdrag samt den vikt som
rapporterats i Opera.

Bild 37, Orderrapport per tåg och plats.
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