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

RSK-databasen får största lyftet sedan 2011
På måndag 7/11 går betan live!
RSK-databasen har stegvis gått från att vara en nummerbank till att vara informationsbärare för
lejonparten av alla VVS- och VA-produkter i Sverige. Det är givetvis fortfarande RSK-innehavarna
som äger och lägger in informationen om sina produkter, vi på VVS-Information har gjort det
smidigare att lämna och hämta data.
Vi har utökat möjligheten för alla med RSK-nummersatta produkter att synas och också att
marknadsföra sina varumärken. RSK-databasen ska fungera som en kanal och ett komplement till
de egna hemsidorna.
RSK-databasen har fått ett ansiktslyft, men också flera nya funktioner och den 7/11 lanseras
nya gränssnittet. Bland annat har RSK-databasen en egen sökmotor och man kan nu söka efter
produkter med fritext, vilket ger helt nya möjligheter att både söka efter, och hitta, produkter
utifrån de behov användaren har. Användaren kan själv filtrera bort alla artiklar som t.ex. saknar
bilder.
Man kan bläddra fram eller tillbaka bland produkterna i sökningen. Vi har lagt till en massa filterfunktioner (vänstra kolumnen) och man kan se fler i samma serie eller tillbehör (högra kolumnen). Och man kan också söka på varumärken och produktserier.
RSK-databasen är responsiv, så du kan använda den på datorn, på surfplatta eller smartphone,
vilket gör livet lättare för den som är ute i fält att få exakt samma information som den som sitter på kontoret och gör en sökning efter en VVS-produkt.
Vi har också lyft fram vem det är som står för produktens information. RSK-innehavaren står
alltid tydligt presenterad till höger om produktbilden.
________________________________________

Kurser i ansökan och administration
VVS Information håller kurser i ansökan och administration av RSK-nummer. Vi har hunnit hålla
tre av våra sex kurstillfällen som bokats in under hösten. Det finns platser kvar på de tre sista
kurstillfällena; 9/11, 23/11 och 7/12. Anmälan kan göras via den här sidan:
http://www.vvsinfo.se/administrationsverktyget/utbildningar-i-vvsin/
________________________________________

Bilder och dokument
Ändring av krav på bildstorlek. Tidigare krävdes att bilder var minst 1181x1181 pixlar. Nu har det
kravet ändrats till att bilden måste vara minst 1181 pixlar på ena ledden.
När det gäller bilder, så måste det givetvis inte vara ett foto. Det kan också vara ritning eller
annat som tydligt visar vad det är för produkt.
________________________________________

Validering
Du får en snabb överblick över hur dina artiklar ser ut i diagrammen när du loggat in.
Artikelinformation, hur mycket data finns det angivet på respektive RSK-nummer.
Denna är indelad i 5 olika nivåer där RSK Obligatoriskt är miniminivån för att få ut ett RSK-nummer idag, RSK Bas är det som krävs för att visas default på rskdatabasen.se (bild och logistikuppgifter) och RSK mellan avser miniminivån för att handelsledet (grossisterna) ska kunna använda
uppgifterna i RSK-databasen för uppdatering av sina artikelregister. Ambitionen är att för de
produkter som tillverkaren säljer via återförsäljare/grossister så ska minst nivån RSK mellan

