
Förenklar kommunikation 
mellan dig som uppdragsgivare 
& dina entreprenörer.
ForestLink är den ledande leverantören av kommunikationssystem i 
skogsbranschen. Systemet länkar samman dig med dina entreprenö-
rer så all nödvändig data flödar automatiskt mellan alla inblandade. 

Med ForestLink får du korrekt information från skogen. Det gör din 
vardag effektiv och enkel. Över 400 entreprenörer är redan anslutna 
och använder idag ForestLink, detta gör det väldigt enkelt att kom-
ma igång med nya entreprenörer eller tillfälliga resurser.



Att arbeta med ForestLink
ForestLink är ett kommunikationssystem mellan uppdragsgivare 
och entreprenör. När ett digitalt kontrakt mellan båda parter sig-
nerats är allt förberett och klart så att objektpaket kan skickas ut 
till entreprenörerna. 
Med en integration mellan det planeringsverktyg ni använder 
idag och ForestLink har er verksamhet effektiviserats ytterligare. 
Det blir flexibelt och smidigt för alla parter och föraren vet exakt 
vad som ska göras och var det ska utföras. 

Idag används vårt program i cirka 800 maskiner runt om i Sveri-
ge. Många skogsbolag och skogsägarföreningar är anslutna till 
ForestLink på skogsvårds- och/eller avverkningssidan. 

• Systemet är helt maskino-
beroende och fungerar 
med alla märken.

• Installation och utbildning 
sker via fjärranslutning 
tillsammans med vår sup-
port.

• Produktionen planeras 
och kartor med traktdirek-
tiv laddas upp i ForestLink. 
Ett objekt skapas där alla 
förutsättningar och villkor 
är inlagda.  

• Föraren startar upp Forest-
link i sin maskin och har 
därmed objekten tillgäng-
liga och får en enkel över-
sikt på sitt uppdrag.

• På webbplatsen har du 
möjlighet att följa objek-
ten i realtid på kartan.

• Efter ett avslutat objekt får 
föraren svara på avslut-
ningsfrågor som fastställts 
på förhand. Egenuppfölj-
ningen besvaras av förar-
na ute i maskinerna och 
vid avvikelser kan ni välja 
att få larm till valda motta-
gare.

• En summering skapas hos 
entreprenören när ett ob-
jekt avslutats. Entreprenö-
ren skickar iväg resultatfiler 
till er och skapar därefter 
en faktura eller delfaktura 
beroende på vilket sorts 
objekt som avslutats.

• Vår telefonsupport är finns 
tillgänglig dagtid under 
vardagar och har fått 
väldigt   fina omdömen av 
våra befintliga använda-
re.

Så här går det till:



• Entreprenören kan tack vare 
ForestLink fakturera med preci-
sion. Alla uppgifter läggs ihop 
till en faktura där den samlade 
statistiken och analyserna från 
systemet ligger till grund för 
vad det faktiska arbetet kos-
tar. En trygghet för både dig 
och entreprenören.

• Uppdragsgivaren kan få en 
sammanställning av provytor 
och stickprover för alla entre-
prenörer eller för en enskild 
entreprenör.

• Prisavtal godkänns av både 
uppdragsgivare och entrepre-
nör innan en faktura skapas. 
Fakturan skickas från systemet 
som e-post eller e-faktura.

Faktureringsfördelar
Slipp pappersarbete helt och arbeta digitalt med fakturering 
och uppföljning. 

Kostnad
Kostnaden baseras på antal objekt och till-
läggstjänster. Kontakta oss för en kostnads-
kalkyl. 

info@forestlink.se020-10 45 60


