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Vinnare enkätsvar/förbättringsförslag
Den öppna enkäten som låg ute mellan 1 och 22 juni är nu stängd. Även om vi hade hoppats på
ännu fler svar så har vi via de knappt 100 svaret fått en överväldigande bra respons på den nya
siten (beta) men också några som tyckte det var bättre förr.
Vi kan notera att den nya layouten mottagits positivt och att andelen fritextsökningar ökat markant samtidigt som det totala antalet sökningar också har ökat. Väldigt roligt tycker vi. Vi har
fått bekräftat att det är uppskattat att kunna hitta alla produkter och all information på ett och
samma ställe. Det som är mest efterfrågat, och som vi saknar eller kan förbättra, är att kunna
hämta och skriva ut enklare produktblad, ha fler bilder såsom måttskisser och miljöbilder och
naturligtvis att ännu fler produkter är uppdaterade med all relevant information.
Vi har utsett vinnaren av det bästa utvecklingsförslaget, som får ett superpresenkort på 2000kr,
och har också utsett 2:a och 3:e bästa förslaget som får varsitt superpresentkort på 1000 kr.
1.
Emil Visione (JohnFredrik) ”Jag har stor nytta av RSK-databasen. Där hämtar jag information om artiklar betydligt smidigare än hos andra webbsidor. Oftast finns rigorös och pålitlig
information som går att lita på. Smidig att använda och med modernare sökfunktion kommer
sajten att bli mycket, mycket mer användbar.
Jag använder sajten dagligen för att söka information om produkter. Använder sajten ännu med
nu då sökfunktionen är toppen på nya sajten. Det är viktigt att GTIN också finns med i översikten.
Det borde bli bättre vid utskrift, så att sidan endast tar upp 1 blad. I mitt arbete skriver jag
ofta ut artiklar jag jobbar med, då ställer det till det om det är massa tomma fält och flera
blad som krånglar till det för mig. Kan lösas genom att man vid utskrift plockar bort fält som
inte är ifyllda samt organiserar informationen så att allt får plats. ”
2.
Elisabeth Engen (Furnes järstöperi) ”En god, komplett og felles oversikt. Om det i fremtiden hadde kunne gått og fått lagt inn målskisser så hadde det vært veldig bra.”
3.
Rickard Granath (Uponor) ” Kunder frågar efter miljöbedömningar på produkter (Byggvarubedömningen, Sundahus, Basta). Vore bra om man kunde få till ett samarbete så att det gick
att utläsa i RSK-databasen vilken klassning produkten har. All info på ett ställe. RSK-databasen
har bäst förutsättningar för detta.”
Bättre utskrifter, fler bilder bl a måttskisser och möjlighet att visa om produkten har miljöbedömning är alla områden som vi nu ska försöka förbättra.
Ett stort tack till alla som deltog i enkäten. Det är väldigt värdefullt för oss att få er feedback.
Sedan releasen har vi gjort ett antal förbättringar i sökmotorn så att det ska vara ännu lättare
att fritextsöka. När man söker på ett 7-ställigt RSK-nummer så kommer man nu direkt till artikelsidan utan att behöva klicka på artikeln i sökresultatet. Tillverkare och varumärke är nu
klickbara för att direkt visa alla produkter med samma tillverkare/varumärke. När man backar i
webbläsaren så ligger söksträngen kvar. Det är några av de förbättringar som vi har fått in från
er som använder RSK-databasen.
_______________________________

Release VVSIN 27/6
Vi gjorde en release den 27/6 där vi fixade till en del små buggar och rättade till saker för framtida utveckling. Den stora nyheten är statistiken, som nu visas grafiskt på er förstasida när ni
loggat in i administrationsverktyget.
Det finns också en smart koppling till ”Ladda hem”, så att om man tar ut en lista, så får man

