
Logiq driver Sveriges största databas för 
artikelinformation inom bygghandeln. Databasen Finfo innehåller över 
1 900 000 artiklar från drygt 400 leverantörer och är en samlad kanal 

för producenter och byggmaterialhandlare att förse sina kunder 
med information och kvalitetssäkrad masterdata. 

Kurser & utbildningar 

Boka en Finfoexpert

Kursen vänder sig i första hand till dig som är leverantör och 
administrerar grunddata, skickar in filer eller arbetar med priser 
till era kunder. Kursen är även för dig som är ny Vilmaleverantör 
eller dig som behöver fördjupa dina kunskaper i hur pris-och 
artikelinformation ska registreras för att följa regelverket Vilma.

Obligatoriska fält i Vilma nivå 1 och 2
Så beskrivs artiklar – förpackningar/enheter/GTIN
Benämningar och kundunika filer

Olika typer av bilder/dokument och texter
Praktiska exempel

Utbildningen är uppdelad i en teoretisk och en 
praktisk del. Vi går igenom grunderna och hur ETIM 
egenskaper används samt hur ni kan berika 
produkterna med dessa egenskaper. Ni får därefter 
prova att berika egna artiklar. 

Har du och dina kollegor specifika frågor och behov av att 
dyka ner djupare i era frågeställningar kan ni boka en 
Finfoexpert som hjälper er. Ni berättar för oss vilka 
utmaningar ni har och vad ni vill lära er mer om.
Vi ser till att ni får träffa rätt person som hjälper er att räta ut 
era frågetecken och ger tips och råd utifrån era behov. Denna 
tjänst kan bokas för grupp om 1-3 personer.

Kundanpassad utbildning av MediaCentral, ETIM eller 
artikelinformation
Genomgång av kundunika nettopriser, benämningar 
och enheter 
Teoretiskt, praktiskt eller båda beroende på era önskemål
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På Finfo håller vi kontinuerligt digitala utbildningar och 
informationsmöten. Oavsett om du och dina 
kollegor är nya eller behöver vässa kunskaperna kan våra 
skräddarsydda utbildningar med artikelinformation göra 
arbetet smidigare. 

MediaCentral- grundläggande utbildning

Artikelinformation- på rätt sätt

ETIM- grundläggande utbildning

ETIM- Informationsmöte

En kurs för dig som är nyfiken eller känner att du behöver mer 
information och vägledning för att leverera bilder, dokument 
och texter till Finfos MediaCentral på ett effektivt sätt. Vi går 
igenom hela processen från början till slut. Ni får även tillfälle 
att tillsammans med oss få personlig hjälp och vägledning i era 
frågor om Finfo MediaCentral.

Från leverantör till handeln- så fungerar det
Så jobbar man mest effektivt med att överföra 
information via FTP/GUI

Kostnadsfritt möte för dig som vill veta mera om ETIM och 
vad det kan tillföra er verksamhet eller era kunder. Vi går 
igenom nyttan med ETIM-standarden och hur man kommer 
igång med egenskapsklassifikationer.  

https://www2.finfo.se/events/category/utbildningar/artikelinformation/
https://www2.finfo.se/event/etim-informationsmote-3/
https://www2.finfo.se/events/category/utbildningar/etim/
https://www2.finfo.se/events/category/utbildningar/mediacentral/
https://www2.finfo.se/event/boka-en-finfoexpert/

