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

Nordbygg 2016
Vi finns på plats på Nordbygg, monter A06:02, där vi ställer ut tillsammans med VVS-fabrikanternas råd. Passa på och kom in och träffa oss. Vi har massor att berätta och vill gärna få chansen
att informera samt att få höra era synpunkter.

________________________________________
Premiär för BETA.rskdatabasen.se
Vi har tidigare skrivit i nyhetsbrevet att vi vill förbättra exponeringen av produkterna på rskdatabasen.se genom att göra produktsidan tydligare och genom att göra det lättare att söka
och hitta en produkt, oavsett om man sitter framför datorn eller använder sin mobil. Nu är det
äntligen dags för en premiärvisning – en stor nyhet för oss som jobbar med RSK-produkter. Kom
in och besök oss i montern så berättar vi mer.
Både BETA.rskdatabasen.se och den gamla rskdatabasen.se kommer att ligga parallellt 3-6 månader, så att vi hinner få era och användarnas synpunkter på beta-versionen innan vi helt går
över till den.
________________________________________

Installations-BVD
För att möta behovet av lätt tillgänglig miljöinformation har el- och VVS-branschen inlett ett
samarbete för att ta fram en Installations-BVD där informationen kopplas mot av tillverkare,
grossister och installatörer använda RSK-nummer (VVS) respektive E-nummer (el).
Genom att branschen nu samlas kring ett samarbete att ta fram en anpassad Installations-BVD
och samlar informationen lätt tillgänglig så tar vi ett stort steg framåt kring att få ut bra produktinformation som branschens aktörer efterfrågar, samlat på ett ställe.
Den nya funktionaliteten beräknas vara tillgänglig i slutet av tredje kvartalet 2016. Besök oss i
montern så berättar vi mer.
________________________________________

Seminarium produktdata
Med våra RSK-nummer som bas har vi kraftsamlat för att tydliggöra vilken information som
behövs för en bra exponering och för att kunden lättare ska hitta rätt produkt. Under ett 2-timmars seminarium kommer vi berätta var vi står idag och vilka nya möjligheter som finns.
Vi kommer bland annat att prata om begreppen varumärke, serie och egenskaper som alla på
sitt sätt hjälper till att göra produkterna tillgängliga med hög igenkänning. Inte minst via den
nya och uppdaterade sajten rskdatabasen.se som vi kommer att premiärvisa (i en beta-version)
på seminariet.
Vi har i en separat inbjudan bjudit in alla tillverkare som idag har RSK-nummersatta produkter.
Med redan 40 anmälda kan vi se fram emot ett fullsatt seminarie. Roligt tycker vi. Det finns ett
fåtal platser kvar. Sista chansen att anmäla sig till seminariet på Nordbygg 6/4 13.00-15.00 i
lokal K15 om produktdata.
Du kommer direkt till anmälan HÄR .

RSK-Tekniska Rådet
RSK-Tekniska Rådet (RTR) har under hösten haft 3 sammanträden där man diskuterat olika frågor
för att utveckla RSK-systemet, bland annat RSK-formatet med kompletteringar i innehåll och
ärenden beträffande användningen av RSK-nummer.
RTRs roll är att säkerställa kvaliteten i RSK-databasen genom att ta beslut, eller ta fram beslutsunderlag, för alla frågor som rör RSK-systemets innehåll, hantering och regelverk. Detta gör att
hela RSK-systemet byggs på branschbeslut vilket i sin tur säkerställer att RSK-databasen innehåller och hanterar den information som branschen efterfrågar. RTR träffas en gång i kvartalet och
en gång i månaden hålls telefonmöten, detta för att få så korta ledtider som möjligt. RTR är
bemannat med representanter från tillverkare och grossister.
________________________________________

Samarbete med Byggvarubedömningen
För att på ett bättre sätt möta behovet av lätt tillgänglig miljöinformation för VVS-produkter
har VVS-information inlett ett samarbete tillsammans med Byggvarubedömningen för att skapa
en koppling mellan båda systemen. Projektet är ännu i sin linda men håll ögonen öppna för mer
information under andra kvartalet i år.
________________________________________

Nu flyttar vi till nya lokaler!
Från och med 1 april 2016 flyttar vi till nya fräscha lokaler i Hornstull, Drakenbergsgatan 21.
Under vecka 13 sker själva flytten och vi kommer då ha begränsad möjlighet att svara i telefon
och hantera ärenden. Självklart så prioriterar vi så att RSK-nummeransökningar ska ske utan
störningar även under flyttveckan.
Välkomna att titta in på ett besök om ni har vägarna förbi.
________________________________________

