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Välkommen, Hans Karlsson
VVS-Information välkomnar Hans Karlsson som ny VD för VVS-Information. Hans kommer senast
från SEG (Sveriges Elgrossister) och är väl förtrogen med VVS-Information genom samarbetet
med administrationsverktyget. Hans kommer att bli en stor tillgång i arbetet med att utveckla
RSK-databasen och administrationsverktyget.
________________________________________

Tack för den här tiden, Mats Rosman
VVS-Information tackar Mats Rosman, som varit tillförordnad VD, för den här tiden. Han har
utfört sitt uppdrag med stort engagemang. Mats Rosman återgår nu till sitt uppdrag som VD för
RGF (Rörgrossisternas förening VVS) och som styrelseledamot för VVS-Information.
________________________________________

VVS-B (VVS-Benämningsstandard)
En uppdaterad version av VVS-B ligger i VVSIN (administrationsverktyget). Den senaste versionen
av VVS-B ligger alltid under Systemadministration --> Manual --> VVS-B. Även den senaste versionen av Manualen ligger alltid i VVSIN. Och adressen till VVSIN är https://vvsin.vvsinfo.se.
Nyheter i VVS-B: Nya produktflikar för aluminiumrörskopplingar
Hittills har alla rör, kopplingar och rördelar med anknytning till aluminiumrör bara haft en gemensam produktflik, 02 Stålrör/Rostfria rör/Kulvertrör > Aluminiumrör, där alla produkter legat
blandat. Detta är nu åtgärdat och nya flikar har skapats för kopplingar, rördelar m.m.
Det tidigare innehållet i fliken Aluminiumrör är flyttat till respektive ny flik och de RSK-innehavare som är berörda behöver inte vidta några åtgärder. Men i samband med nyansökningar av
RSK-nummer ska naturligtvis de nya flikarna användas. De nya flikarna som är är följande:
Alu.rör: Raka kopplingar
Alu.rör: Vinkelkopplingar
Alu.rör: T-kopplingar
Alu.rör: Korskopplingar
Alu.rör: Anborrningbyglar
Alu.rör: Fördelare
Alu.rör: Övergångar/Ansl.
Alu.rör: Proppar/Huvar
Alu.rör: Reservdelar/Tbh
Alu.rör: Ogrupperade
Alu.rör: Äldre arkiv
________________________________________

RSK-filen
Vi vill också passa på att slå ett slag för att använda RSK-filen för uppdatering av bilder och
dokument. RSK-filen hämtar ni i VVSIN under Nummeradministration --> Ladda hem. Kryssa för
”Markera alla”, så får ni med all information på alla era artiklar. Ni kan välja ”Alla”, ”Aktiva”
eller ”Avregistrerade”. Det vanligaste är att man tar ut listor på sina aktiva artiklar. Man kan
också välja att ta ut via ”Lista”. Man får då specifikt ut bara de nummer man skriver in. Information om hur man uppdaterar via RSK-filen finns i manualen (Systemadministration -->Manual).

