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Vad händer efter 1/9?
Vi gjorde en stor omstrukturering och blev klara lagom till årsskiftet. Det som gjordes var att vi
skrev ut alla förkortningar i klartext, vi delade upp de två benämningsraderna i 13 benämningselement och fördelade texten så som vi tyckte att den borde se ut. Sedan var det upp till RSKinnehavarna att godkänna, ändra eller komplettera informationen i benämningselementen. En
del RSK-innehavare har gjort detta. En del har inte gjort det.
För att öka trycket på dem som ännu inte tagit tag i att godkänna ändringarna, gick vi tidigare
ut med att vi kommer att dölja RSK-numrena från och med den 1/9. Vi kommer inte att dölja
hela RSK-innehållet, men vi kommer att dölja all information i benämningselementen (utom produkt). Hur det kommer att se ut, kan ni se under ”Läs mer här”.
Läs mer här»

____________________________

Hur godkänner, ändrar eller kompletterar man?
Vill man godkänna, ändra eller komplettera, så måste man först ha skickat in ett påskrivet
avtal. Avtalen skickades ut i januari och har det kommit bort, så kan man kontakta mig (kajsa.
hedberg@vvsinfo.se) så skickar jag ett nytt. När vi fått tillbaka avtalet, påskrivet, låser vi upp
för er så att ni kan gå igenom era artiklar.
____________________________

Bilder och dokument
I vanlig ordning vill jag upplysa er om vikten av att inte bara ha bilder och dokument, utan också
ha uppdaterade bilder och dokument. Det finns smarta lösningar för att hämta uppdaterad dokument hos er, som läggs in i databasen hos oss med automatik. Fråga oss gärna om Webspindeln,
så kanske vi får möjlighet att underlätta lite för er.
____________________________

Personligt lösenord
Det finns de som har missat att man numera loggar in med personligt lösenord. Tidigare hade vi
ett gemensamt login och lösen per företag, men det är nu borttaget. För att få ditt personliga
lösenord går du till inloggningssidan (www.vvsin.vvsinfo.se) och klickar på texten ”hämta lösenord”. Därefter skriver du in din e-postadress och klickar på ”skicka”. När du fått ditt lösenord,
skriver du din epostadress som användarnamn och ditt personliga lösenord som lösen. Klart.

