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 Det görs 100 000-tals sökningar i RSK-
databasen varje månad. Har ni kontroll på 
hur er produktinformation ser ut? 

 
 Vet ni vilken information, och hur de över 100 

informationsfälten som tillhör varje RSK-
nummer, ska fyllas i för att samtliga 
branschaktörer ska bli nöjda? 

 
 Har ni kunskapen och tiden för att se till att er 

produktinformation är uppdaterad och 
komplett? 

 

Kan ni svara ja på dess frågor, så är det bara att gratulera. Om inte, så kan vi hjälpa er att få riktigt bra 

produktinformation som tillfredsställer branschens alla aktörer. 

 

Vi gör en produktstatusanalys på er produktinformation i RSK-databasen enligt vår modell som en start 

på problemlösningen, till ett fast pris. 

 

Analysen ger en överblick över eventuella brister och vad ni behöver göra för att uppfylla alla 

branschkrav. 

 

Modellen bygger på djupgående kunskaper om RSK-databasen samt branschens behov och krav på 

information. 

 

Resultatet av analysen visar på ett enkelt och åskådligt sätt er status och utgör ett utmärkt underlag på 

vad som behöver förbättras. 

 

Analysfakta: 

 Kontroll av att samtliga era produkter validerar i RSK-databasen enligt regelverket 

för dataformatet, som ligger till grund för att automatiska flöden är möjliga. 

 Kontroll av hur de obligatoriska uppgifternas täckningsgrad är. 

 Sammanställning på vad som behöver göras för att uppfylla kraven. 

 Modellen ger en kvot baserad på er status, som kan jämföras med snittet i 

branschen. 

 Utifrån resultatet tar vi fram en prioriterad åtgärdsplan så kan ni ägna er åt bättre 

saker – som att sälja era produkter. 

 
För mer information kontakta: 
Ulf Jonson, 070-658 01 90, ulf.jonson@branschkonsult.se 
Christer Nordemo, 070-665 07 68, christer.nordemo@branschkonsult.se  


