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

Manual, instruktionsfilm och exempel
Nu har vi äntligen fått ordning på att lägga till och uppdatera manualen i VVSIN. Under
<Systemadministration>/<Manual> hittar du: Manualen (steg-för-steg-instruktioner för ansökningar och administration av RSK-nummer), Instuktionsfilmer (Ansökan via tomt formulär, Ansökan via Excel, Ansökan via befintligt nummer, Lägga till bild, Lägga till logistik) och VVS-B (Benämningsexempel som underlättar för dig att skriva rätt i benämningsfälten).
Vi vill så klart underlätta för er som söker att förstå hur vi tänker och vad det är för information
som vi (VVS-marknaden) anser vara viktig. Det är vårt djup och bredd i den tekniska informationen som gör att vi har över 80 000 sökningar i månaden! Ju mer och bättre information ni lägger
in på era artiklar, desto fler sökningar.
Vårt mål är, som det alltid har varit, att RSK-databasen är det självklara valet för att hitta VVSprodukter. Självklart ska vi göra allt för att underlätta för er att lämna information med hög
kvalitet, så att era produkter får god exponering.
________________________________________

Om användningen av RSK-nummer
Vi har noterat att RSK-nummer ibland använts på ett icke avsett sätt.
Vi vill därför göra användare av RSK-systemet uppmärksamma på några grundregler för detta.
Dessa är viktiga regler för att vi i framtiden tillsammans skall ha en databas som förenklar och
tryggar informationsflödena i branschen:
1.
2.
3.

4.

RSK-nummer får enbart förekomma i handeln utifrån ett giltigt och aktivt avtal med VVSInformation. Endast nummer som är registrerade som aktivt i RSK-Databasen får användas.
RSK-nummer som tilldelats en enskild innehavare får enbart användas för den unika produkt som tilldelats numret. Att använda andras unika nummer kan betraktas som missledande marknadsföring.
Den information om ett RSK-nummer som finns i RSK-databasen och som angetts av RSKnumrets innehavare utgör grund för spårbarhet samt spridning till många aktörer. Minsta
ändring av produkten måste därför anmälas till VVS-Information. Detta, som alla ändringar, kan endast göras av registrerad innehavare av ett RSK-nummer.
VVS-Information förvaltar varumärket RSK och har upphovsrätten till alla nummer i RSKsystemet. Nyttjande av varumärket RSK på marknaden kräver ett nyttjanderättsavtal med
VVS Information. Detta är en grundpelare för varumärket och för att säkerställa att alla
följer de gemensamma spelreglerna kring RSK.

________________________________________

Vad gör RSK-databasen så speciell... egentligen?
Och varför ska man ha sina produkter i den? Det vanligaste svaret är: ”Grossisterna kräver det”.
Och så kan det nog vara för en del. Vi på VVS-Information, som arbetat med databasen sedan
nittiotalet vill faktiskt hävda att det finns fler och till och med bättre skäl att medverka i RSKdatabasen:
•
Av hävd är RSK-nummer det som används av VVS-branschens professionella aktörer (Installatörer, konsulter, kommuner med flera).

•
•
•
•
•

RSK-databasen har, i runda slängar, 80 000 sökningar varje månad. Det gör att du får
större och mer träffsäker exponering av dina produkter i och med att professionella VVSaktörer söker i RSK-databasen.
RSK-databasen är under ständig utveckling, för att både du som innehavare av RSK-nummer ska få bästa möjliga exponering och för att användarna ska få bästa möjliga information.
Efter 2010 har vi lagt stort fokus på benämningarna. Vi har fått stor uppmärksamhet kring
kvaliteten på den tekniska informationen i RSK-databasen. Kvaliteten och djupet på den
tekniska informationen underlättar för branschens alla professionella aktörer.
RSK-databasen är tillgänglig. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Och den är tillgänglig för alla.
RSK-databasen ägs av VVS-fabrikanternas råd och av Rörgrossistföreningen. Vi är driver
databasen för branschens bästa. Och vi har ständigt ett öra mot marken för att kunna
ligga i framkant. Det stora bildprojektet var t.ex. ett krav från användarna. Och det har
visat sig att med bilder i databasen har vi ökat besöken från 60 000 till 80 000 i månaden.

________________________________________

