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RSKDATABASEN.SE - ALL INFORMATION OM VVS-PRODUKTER PÅ ETT STÄLLE

God Jul & Gott Nytt År!
Vi vill passa på att önska alla en riktigt, riktig God Jul och ett Gott Nytt år! Vi hoppas att ni
kommer att ägna helgerna åt vänner och familj - och inte minst till att ladda batterierna inför
nästa år.
Under helgerna och mellandagarna är VVS-Info bemannat, så vi kommer att kunna behandla ansökningar hela året ut utan avbrott.
________________________________________

Året som gått...
Nu när vi närmar oss jul- och nyårshelgerna kan jag bara konstatera att tiden går fort. Ett nytt
år är snart till sin ända. Tittar vi tillbaka på 2015 så har det varit ett händelserikt år för VVS
Information med organisationsförändring, ett helt nytt integrerat ansökningsförfarande på plats
och med ett stadigt ökat antal RSK-nummer inom VS- och VA-sortimentet, där vi under hösten
passerade 200.000 aktiva RSK-artiklar.
Vi har också haft möjlighet att träffa många av våra RSK-innehavare under höstens utbildningar
där drygt 50 tillverkare deltagit, riktigt roligt tycker vi. Vi har fått in många synpunkter och
just den dialogen är något som vi söker och eftersträvar. Vi ser det som en förutsättning för att
utveckla RSK-databasen på rätt sätt.
Genom medlemskap i BIM Alliance, BEAst, ETIM Sverige och inte minst genom våra ägarorganisationer RGF och VVS-Fabrikanternas Råd har vi möjlighet att vara med där det händer och påverka produktidentifiering och innehåll så att det på bästa sätt stöder branschens behov.
Tittar vi framåt på 2016 så tror vi oss kunna se fram emot ett spännande och händelserikt år. Vi
kommer att påbörja arbetet med att arbeta fram strukturerade produktegenskaper enligt internationell modell, tillsammans med personal från tillverkare och grossister, så att det på ett bra
sätt speglar det aktuella området.
Vi vill också förbättra exponeringen av produkterna på rskdatabasen.se genom att göra produktsidan tydligare och genom att göra det lättare att söka och hitta, oavsett om man sitter framför
datorn eller använder sin mobil.
Med Nordbygg i april får vi dessutom en extra mötesplats att träffa våra kunder.
Med hopp om en God Jul och ett Gott Nytt År.
Hans Karlsson, VD
________________________________________

VVS-Information flyttar!
Den 1:a april flyttar VVS-Information in i sina nya lokaler på Drakenbergsgatan 21 vid Hornstull.
Vi ser fram emot flytten och att få komma till nya, moderna och ändamålsenliga lokaler. Mer
information kommer att komma om vår flytt.
________________________________________

