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Livet efter Nordbygg 2016
Vi vill tacka alla våra besökare, både i montern och på det fullsatta seminariet om nyttan med
produktdata. Redan dagen efter vi visat på möjligheten att lägga in företagslogotyp och varumärkeslogotyp var drygt 3000 artiklar i databasen försedda med varumärkeslogotyp. Fantastiskt
roligt. Och det ger väldigt bra exponering på RSK-databasen. De nya funktionerna så syns det
bara på BETA-versionen (beta.rskdatabasen.se), men där kan ni kolla hur det kommer att se ut.
Vi räknar med att BETA-versionen kommer att ersätta den nuvarande RSK-sajten om ca 3 månader.
Det verkar som att alla vi pratat med har haft en bra mässa. När ni får tid, så tycker vi att ni ska
gå in och titta på hur era produkter ser ut på beta.rskdatabasen.se. Det som är nytt kommer jag
att lista nedan. Har ni frågor, eller synpunkter på BETA-versionen, så är det bara att höra av sig
till oss.
________________________________________

Företagslogotyp
En av många nyheter är att man kan lägga in sin företagslogotyp. Den syns då direkt över kontaktuppgifterna till ert företag. Det känns naturligt att företagets logotyp ligger ovanför era
kontaktuppgifter, eftersom det ökar igenkänningen på era produkter. Det är den som är huvudansvarig för RSK som kan lägga till företagets logotyp i företagsuppgifterna. Det är alltså bara på
beta.rskdatabasen.se som logotypen kommer att synas ännu så länge.
________________________________________

Varumärkeslogotyp
En annan av våra nyheter är att du kan lägga till varumärkeslogotypen också. Den kommer då
att synas när man klickat upp er artikel. Man kan ha flera varumärken och varumärkeslogotyper.
Eftersom ni lägger ner både pengar och tid på att marknadsföra era varumärken, så jobbar också
vi för att de ska få bra exponering.
Vi höll ett seminarium om detta på eftermiddagen 6/4. Redan dagen efter hade över 3000 aktiva
artiklar varumärkeslogotyp i databasen. I dag, 13/4, har över 6000 aktiva artiklar varumärkeslogotyp! Det är dessutom ganska enkelt att få in dem i databasen.
Ta ut RSK-filen under ”Nummeradministration --> Ladda hem” och skriv in vilket varumärke
respektive produkt har i kolumn R (Varumärke). Gör en massuppdatering (samma fil, med den
sparade informationen) ”Nummeradministration --> Massuppdatering”. Kom ihåg att kryssa för
att ”Varumärke” ska uppdateras. Gå sedan och lägg till logotyperna under ”Nummeradministration --> Administrera varumärken”. Klart!
________________________________________

Serie
En tredje nyhet är att man kan använda ”Serie” i databasen. Det kan vara en serie tvättställsblandare, en serie duschväggar eller vad ni anser är en serie. När man sökt, och fått fram, en
artikel på beta.rskdatabasen.se, så kommer man också att se vilka andra artiklar som ingår i
serien. Ett bra sätt att visa vilka artiklar som hör ihop, tycker vi.
Att lägga till serie går till på samma sätt som att lägga till varumärkeslogotyp: Ta ut RSK-filen
under ”Nummeradministration --> Ladda hem” och skriv in vilket serie respektive produkt har i
kolumn S (Serie). Gör en massuppdatering (samma fil, med den sparade informationen) ”Nummeradministration --> Massuppdatering”. Kom ihåg att kryssa för att ”Serie” ska uppdateras.

