Din samarbetspartner
för kvalitetssäkrad
masterdata
Finfo är Sveriges största
databas för byggmaterial med
400 aktiva leverantörer och
1,9 miljoner artiklar.
Finfo tillhandahåller tjänster
för att effektivt hantera
artikel- och prisinformation
samt bilder, dokument, miljöinformation och
produktegenskaper.

Finfo förser svenska byggmaterialhandlare och andra aktörer inom byggbranschen
med logistikdata, prisinformation, bilder, dokumentation samt produkt- och miljöegenskaper. Finfo samlar in, berikar, validerar och distribuerar produktinformation.
På så sätt erbjuds producenter en samlad kanal för att förse sina kunder med
information samtidigt som mottagare av information får en samlad källa till
kvalitetssäkrad masterdata.
Finfo validerar artikelinformation enligt branschstandarden Vilma på uppdrag
av Byggmaterialhandlarna.

Finfo Miljö

Alla miljöbedömningar på ett ställe
Genom att sätta korrekt artikelidentifikation på alla bedömda
produkter blir det för första gången möjligt att direkt koppla information om miljöbedömningar till den existerande
artikelinformationen. Finfo hämtar kontinuerligt data om nya
bedömningar från Bastas, Svanens, Byggvarubedömningens och
eBVDs databaser och matchar dessa uppdateringar mot Finfo Miljös
databas.

Media Central

Allt mediematerial på ett ställe!
Media Centralen är tjänsten som kopplar all
försäljningsrelaterad produktinformation,
såsom bilder, produkttexter, dokument,
bilagor och säkerhetsdatablad till artikelinformationen i Finfos databas.

ETIM

Framtidens sätt att söka byggmaterial
ETIM är en internationell modell för att beskriva en produkts tekniska
egenskaper. Byggmaterialhandeln har valt ETIM som standard för
egenskapsrelaterad information.
Finfo är teknisk operatör för standarden och erbjuder producenter
ett verktyg för att beskriva sina produkter, spara och distribuera
egenskapsinformation.

Logiq

Logiq är en tjänsteleverantör, specialiserade inom digitalt informationsutbyte
mellan företag. Lösningarna är i huvudsak baserade på EDI, t.ex distribution av
faktura, order, orderrespons, varukatalog och tillhörande webblösningar.
logiq.se

LogiqPay

LogiqPay hjälper företag att få finansiering genom att sälja sina fakturor.
Vi erbjuder goda villkor och pengarna på kontot inom 24 timmar.
LogiqPay är helautomatiserat, flexibelt, utan bindningstid och är lätt att integrera
iditt affärssystem.
logiqpay.se
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