
Förenklar kommunikationen 
mellan dig som entreprenör & 
dina uppdragsgivare

ForestLink är  den ledande leverantören av kommunikationssystem i 
skogsbranschen. Systemet länkar samman dig som ansvarar för ar-
betet i skogen med dina uppdragsgivare. All nödvändig data flödar 
automatiskt mellan alla inblandade. Det gör din vardag effektiv och 
enkel. Vi vet att din tid är värdefull. Med ForestLink får du rullande 
rapporter och uppföljningar serverade digitalt.

ForestLink underlättar för dig när du ska köra åt flera uppdragsgivare 
och du kan enkelt växla mellan uppdragen.

”Jag är själv entreprenör och har
utvecklat det här systemet för min
egen verksamhet. Jag vet att det

är effektivt och bra.”

– Jonas Skyttmo, grundare
ForestLink och Skyttmos

Skogsentreprenad



Att arbeta med ForestLink
ForestLink är ett kommunikationssystem mellan entreprenör och 
uppdragsgivare. När ett digitalt kontrakt signerats mellan båda 
parter finns alla förutsättningar för att objekten ska skickas ut till 
maskinerna. Därefter vet föraren med exakthet vad som ska gö-
ras och var det ska utföras. När prisavtalet registrerats på Forest-
Link kan entreprenören enkelt skapa sina fakturor. 

Som förare används Forestlink som maskin-GIS och på kontoret 
kan du logga in på webbplatsen för fakturering och administra-
tion.

I dagsläget är cirka 800 maskiner anslutna och många skogsbo-
lag och skogsägarföreningar. Detta gör det väldigt enkelt att 
komma igång med nya uppdragsgivare eller när en uppdragsgi-
vare söker tillfälliga resurser. 

• Systemet är helt maskinoberoende 
och fungerar med alla märken. 

• Installation och utbildning sker via 
fjärranslutning av ForestLinks support. 

• Produktionen planeras och kartor 
med traktdirektiv laddas upp i Fo-
restLink. Ett objekt blir skapat där alla 
förutsättningar och bestämmelser för 
arbetet är inlagda. 

• Föraren startar upp ForestLink i sin 
maskin, och har därmed objekten 
tillgängliga och får en enkel översikt 
på sitt uppdrag. På kartan syns vilket 
område som ska avverkas, markbe-
redas eller planteras. 

• ForestLink skickar löpande uppda-
teringar till entreprenören om var 
maskinen befinner sig, var den varit 
och status på aktuellt arbete. Om 
uppkopplingen är dålig på platsen 
skickar systemet en samlad rapport 
vid nästa kontakt. 

• När arbetet är färdigt får entreprenö-
ren en summering enligt de parame-
trar som bestämts tillsammans med 
uppdragsgivaren. Entreprenören kan 
utöver det få löpande driftuppfölj-
ning kopplat till objekt, statistik och 
körspårsanalys. 

• Med ForestLink kan du göra provytor 
enkelt och digitalt. 

• Minska pappershanteringen och 
registrera dina certifieringsdokument 
i ForestLink. Få en överskådlig koll 
via webbplatsen på när det är dags 
att förnya dem. Du bestämmer vilka 
som ska vara synliga för uppdragsgi-
varen. 

• Som entreprenör eller förare kan 
du enkelt fästa kompletterande in-
formation på objekten som går ut 
till berörda maskiner, verktyg finns 
även för att dela position via Google 
maps. 

• ForestLink har en tillgänglig telefons-
upport som har fått gott omdöme av 
befintliga användare. 

• Programmet uppdateras löpande 
med nya programversioner.

Så här går det till:



• Hitta till objekt och se en karta 
över området. 

• Rapportera händelser och upp-
dateringar till arbetsgivaren för 
att förebygga olyckor och ohäl-
sa. 

• Se vilka utbildningar och behö-
righetsnivåer som är registrerade. 
Med en utbildningsplan för föra-
ren kan ni med hjälp av ForestLink 
planera för kommande kurser. 

• Redovisa digitalt sparade certi-
fieringsdokument så som besikt-
ningsprotokoll och säkerhetsdata-
blad. 

• Ta del av information från konto-
ret. Avsändaren får kvitto på när 
det är läst. 

• Tidsrapportera, rapportera tillbud 
och delta i arbetsmiljöarbetet.

Personalfördelar
Som entreprenör kan du, via anställningsregistret, skapa egna inloggning-
ar till dina anställda för enkel åtkomst till ForestLink. Du får ett tillgängligt 
anställningsregister och de får ett smidigt arbetsverktyg som underlättar i 
vardagen. 

Med sina inloggningsuppgifter kan föraren från sin mobiltelefon:

”Det första jag tänker när jag tänker på 
ForestLink är kundvänligheten. De ser inga 

problem utan löser alltid de utmaningar 
som dyker upp. Det märks att de gör syste-

met för användarens skull och de vill hela 
tiden utvecklas.”

– Peter Lundquist, skördarförare och driver 
Peter Lundquist Skogsentreprenad AB



info@forestlink.se020-10 45 60

Faktureringsfördelar
Slipp pappersarbete helt och arbeta digitalt med fakturering 
och uppföljning.
  
Samla alla uppgifter till en faktura och fakturera med precision. 
Tack vare den samlade statistiken och analyserna som samlats 
i ForestLink kan du med enkelhet fakturera för det faktiska ar-
betet. En trygghet för både dig och uppdragsgivaren. Det finns 
även möjlighet att skapa egna fakturor till andra företag som 
du fakturerar. 

• Prisavtal godkänns av både 
entreprenör och uppdragsgi-
vare innan en faktura skapas. 

• Skapa egna avslutningsfrågor 
som föraren besvarar i maski-
nen och få den information du 
behöver när du ska fakturera.

• Skicka proffsiga fakturor med 
bankgiro, kontonummer, 
adress och logotyp.

 
• Fakturan skickas från systemet 

som e-post eller e-faktura. Den 
kan även skrivas ut om du öns-
kar det. 

• Koppla fakturorna till ditt eko-
nomisystem för automatisk 
överföring av ekonomin till din 
revisor.

Kostnad
Abonnemangskostnad 1062 kr/mån.
I detta ingår avverkning, biobränsle samt 
markberedning.


