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Utbildningarna i nya ansökningsförfarandet
Nu har vi haft tre utbildningstillfällen inför det nya ansökningsförfarandet. Det har varit jätteroligt för oss att få träffa användarna och få höra hur ni tänker kring administrationen av RSKnumren. Vi inser också att det finns smarta funktioner som vi inte kommunicerat ut tillräckligt
bra. Därför introducerar jag nu rubriken ”Tips!”, där vi kommer att tipsa om olika sätt att göra
saker i administrationen, eller vilken funktion som passar bäst till en specifik uppgift.
De som var med på utbildningarna har också fått möjligheten att vara med och acceptanstesta
det nya ansökningsförfarandet. Som kommer att släppas till alla den 12 oktober. Vad vi förstod
av reaktionerna från de som var med på utbildningarna är det här -”Ett steg i rätt riktning”,
-”På väg åt rätt håll” och -”Så som ett system ska se ut”.
Vi kommer att ha ett uppsamlingstillfälle för de som anmält sig, men inte kom med på de tre
tillfälle vi hade. Så snart vi har fått datum och lokal återkommer vi med inbjudan.
________________________________________

Nya ansökningsförfarandet (sneakpeak Manual)
Manualen för nya ansökningsförfarandet är också klar. Den kommer att ligga under ”Systemadministration” --> ”Manual” i VVSIN. Och för att den inte ska misstas för den manual som gäller
idag, kommer den att heta just ”sneakpeak_Manual”. Titta gärna i den så är ni väl förberedda
för det nya ansökningsförfarandet som kommer att produktionssättas den 12/10 2015.
________________________________________

RSK-tekniska rådet
Nu har RSK-Tekniska Rådet (RTR) kommit igång på allvar. Den 23 september träffades representanter från leverantörer och grossister i VVS-Informations lokaler.
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.
På senaste mötet diskuterades bland annat den praxis som gäller vid byte/ändring av teknisk
produktinformation, hur artiklar som består av flera RSK-nummer ska hanteras och hur de RSKnummer som påverkas av de nya legeringsreglerna som träder i kraft i juli 2016 ska hanteras.
Det händer mycket i VVS-branschen och tack vare RTR kan RSK-databasen gå i takt med branschen och möta dess behov när det kommer till produktinformation.
________________________________________

Tips!
RSK-filen är det vi genomgående arbetar i vid massuppdateringar. För att få ut en RSK-fil på era
artiklar går ni till ”Nummeradministration” --> ”Ladda hem”. I ”Ladda hem” finns det en jättebra funktion för att ta ut bara några artiklar, ett specifikt sortiment etc. Eftersom de flesta
arbetar i Excel-filer i sina andra system, så har man redan listan. Kopiera de de nummer du vill
ha ut i RSK-filen och klicka på knappen ”Hämta artiklar”. Ändra eller lägg till det som ska läggas
till och Massuppdatera. Gäller det Benämningar, Eget artikelnummer, GTIN eller övriga nummer
så måste vi göra uppdateringen åt er. Men det går mycket snabbare om vi har RSK-filen att utgå
från.

