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

En fil för alla
Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram en ny fil som ska fungera både till ansökningar och till massuppdatering (alltså att uppdatera information på flera artiklar samtidigt). Det
kommer att bli enklare att uppdatera informationen i benämningarna. Givetvis kan man bara
uppdatera den information man får uppdatera. För ändringar på befintliga RSK-nummer kommer
samma restriktioner som idag att gälla. Man får alltså inte ändra i den tekniska information som
redan finns. Däremot kan man lägga till information där det saknas. Filen ska upp i RSK-tekniska
rådet efter sommaren och kommer att släppas i slutet av hösten. Tanken är att RSK-filen ska
ersätta alla de olika filer som nu skickas till RSK-databasen, till grossister och till webbshoppar.

___________________________
RSK-tekniskt råd
RSK-tekniska rådet ska vara remissinstans vid tekniska frågor som gäller databasen. Rådet är nu
bemannat och klart. Uppstart av rådet kommer att ske efter semestrarna
Svenska versionen av ETIM
Precis som utlovat kommer vi att rulla ut den svenska versionen av ETIM under vecka 27 (27/6).
Ni som redan har ETIM-klassat era produkter kan skicka in via xml-filer. Ni som ännu inte klassat
era produkter kan, via massuppdateringen, sätta första nivån på era produkter.
____________________________________

Benämningsuppdatering 2014
Hoppas att ni har sett att benämningarna blivit mer kompletta. Vi har uppdaterat flera produktflikar och fortsätter med inläsning av filerna under sommaren. Vi har uppdaterat saknad
information på de produkter som är vanligast förekommande på marknaden. För produkter som
fortfarande saknar information, kan man höra av sig, så kan vi hjälpa till på konsultbasis.
Bilder och dokument/Webbspindeln
Vi har nu 166310 bilder i RSK-databasen och nu fortsätter vi att fokusera på att få in fler dokument också. Våra användare; installatörer, konsulter, grossister och webbshoppar är glada för
att de flesta aktiva produkter har bilder och nu börjar de fråga efter dokumenten också. Produktblad, monteringsanvisningar, Drift- och skötseldokument m.m. Ett av de absolut lättaste
sätten att uppdatera dokument och bilder är att använda webbspindeln. Webbspindeln innebär
att ni har en dedikerad mapp på er server, där vi hämtar dokumenten en gång i veckan. Kontakta VVS-Info för mer information om webbspindeln.
Ny manual att ladda ner
Genom den här länken kan du ladda ner den nya manualen: https://drive.google.com/file/
d/0B5QQsjj86eo4dGU2YzBCSTQyYms/edit?usp=sharing.
Funkar inte länken så kopiera den och klistra in i din browser.

