ETIM-start
 European Technical Information Model – ETIM – är
standarden som används för att flytta teknisk information
mellan de olika branschleden inom VVS, el och bygg.
 Grossister och byggvaruhandel ökar hela tiden kravet på
att den tekniska informationen ska vara i ETIM-formatet.

 Vet ni hur ETIM-systemet fungerar, hur man ETIM-klassar
och ETIM-berikar samt förstår vilken oerhörd nytta ni kan
ha av ETIM-standarden i era egna produktdatasystem?
Kan ni svara ja på dess frågor, så är det bara att gratulera. Om inte, så kan vi hjälpa er att få riktigt bra
ETIM-information som tillfredsställer branschens alla aktörer. Eftersom ETIM-kompetensen kan variera har
vi delat upp ETIM-start i tre delar. Ni kan välja om ni vill ha alla delar eller bara plocka ut det som ni anser
er behöva. Vi kan naturligtvis också helt anpassa den konsulthjälp ni behöver efter era speciella behov.
ETIM-start, fas I


Vi gör en dokumenterad produktstatusanalys på er produktinformation i RSK-databasen enligt
en väl beprövad modell. Analysens görs innan vi träffas första gången.



Introduktion till ETIM- och RSK-systemet. Vi går igenom vad systemen har för syften, hur de
fungerar och hur de används av branschens olika aktörer.



Produktstatusanalysen använder vi sedan som bas för att gemensamt diskutera oss fram till de
åtgärder som behövs för ert företag.



Baserat på detta tar vi sedan fram en prioriterad åtgärdplan för vad som behöver göras.

ETIM-start, fas II


Kurs i hur ETIM användas i RSK-databasens verktyg VVSIN. På kursen visar vi ingående hur ETIMklassning och -berikning effektivt kan ske på både gamla och nya RSK-nummer.

ETIM-start, fas III


Denna dag börjar vi gemensamt att jobba i systemet enligt den framtagna åtgärdsplanen. Vi
finns hela tiden med och kan stötta och hjälpa i de olika momenten, samtidigt som vi
tillsammans kan jobba med ert sortiment direkt i databasen.

Pris, plats och support:


Fas I, 1/2 dag på plats hos er, 10 000 kr exkl. moms.



Fas II, 1/2 dag på plats hos er, 15 000 kr exkl. moms.



Fas III, 1 dag på plats hos er, 25 000 kr exkl. moms.



Restid inom Sverige ingår men reskostnad, ev. logikostnad och andra direkta omkostnader
tillkommer.



Efter att fas III är genomförd erbjuder vi som tillägg support och konsultassistans om man önskar.

För mer information och referenser kontakta Ulf Jonson eller Christer Nordemo!

branschkonsult.se – experter i samverkan
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