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Bakom kulisserna i RSK-databasen
Sedan seminarierna om ETIM som hölls tillsammans med SEG (Sveriges elgrossister) har det
arbetats hårt, men tyst, på VVS-Info. ETIM är en internationell standard, som kommer att rulllas ut med svensk översättning i VVSIN till sommaren. Hela ETIM har översatts till svenska och nu
handlar det om att kvalitetssäkra och sätta översättningen i sitt svenska sammanhang. När man
ska införa en ny standard är det oerhört viktigt att man får det rätt från början.
VVS-Info har jobbat med VA-sortimentet, som helt saknas i den internationella standarden. Vi
arbetar med att få fram de svenska förutsättningarna. Det viktiga är nu att kvalitetssäkra och
komplettera den svenska versionen av ETIM.
Grupper ska bildas inom de andra segmenten och man kan anmäla intresse för att vara med och
arbeta fram översättningar och kvalitetssäkra den svenska versionen av ETIM. Ju fler som är delaktiga, desto bättre kvalitetssäkring. Ni kan anmäla er samt anmäla vilka segment ni vill arbeta
med till kajsa.lindstrom@vvsinfo.se.

________________________
Benämningsuppdatering 2014
Vi har också arbetat med en massiv benämningsuppdatering som kommer att släppas succesivt
efter semestertiderna. Vi gör en benämningsuppdatering på marknaden vanligt förekommande
produkter.
Det är en av de två största kvalitetshöjningar på den tekniska kvaliteten vi har gjort sedan den
stora benämningsuppdateringen 2010. Vi hoppas att ni också kommer att märka att det blir
bättre kvalitet på den tekniska informationen. De cirka 250 företag som berörs kommer att kontaktas i god tid vid uppdateringen av deras produkter.
För de som har produkter som inte ingår i denna benämningsuppdateringen kan vi erbjuda hjälp
för att uppdatera artiklar. Vi hjälper till på konsultbasis och tar hjälp av konsulter med god teknisk kunskap om produkterna för att vara säkra på att bibehålla den höga standard vi redan har i
RSK-databasen.
_______________________________

Rekordmånga sökningar på rskdatasen.se
Vi har rekordmånga sökningar på www.rskdatasen.se . Vi tror att anledningen till att vi har mellan 65000-80000 sökningar i månaden är att vi har så hög kvalitet på den tekniska informationen
och att vi har så många och så bra bilder i RSK-databasen. Det har nu blivit helt självklart att
man har en bild på sin produkt och att man har uppdaterade och korrekta dokument.
Användarna av RSK-databasen har helt enkelt vant sig vid den höga nivån på informationen i
databasen, så passa på att kontrollera och lägga till bilder och dokument till era produkter.

