
TJÄNSTEN HAR 
FLERA FÖRDELAR: 

• RÄTT FRÅN BÖRJAN
Med Finfo Artikel säkerställs infor-
mationen mellan aktuella handels-
partners från början. Minimalt 
med manuell handläggning från 
parterna gör att informationen 
snabbt och kostnadseffektivt görs 
tillgänglig där den behövs.

• EFFEKTIVARE FLÖDE
Vare sig det gäller inköp, pris-
kalkylering, godsmottagning eller 
transportplanering är uppdaterad 
information avgörande för att få 
ett så effektivt flöde som möjligt. 
Finfo Artikel bidrar till att aktuell 
information snabbt finns tillgänglig 
där den behövs för att korrekta 
beslut ska kunna tas.

• HÖG KVALITET
Genom att använda Finfo Artikel 
höjs kvaliteten på artikelinforma-
tionen – till nytta för alla parter. 
Den validering och de kontroller 
som görs sätter tidigt stopp för 
felaktig information och säkerställer 
på så sätt upprätthållen kvalitet.
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LOGIQ SWEDEN AB
Varumärket Finfo ägs av Logiq Sweden AB som är ledande inom informationslogistik, 
elektronisk handel och kataloger. Genom tjänsteområdet Logiq Connect hanterar vi 
över 10 miljoner affärsdokument per år. Våra kunder sparar tid, pengar och värnar 
samtidigt om miljön. 

FINFO – EN KANAL FÖR ALL INFORMATION
MED FINFOS TJÄNSTER FÅR DU ÖVERBLICK OCH FULL KONTROLL 

Finfo vänder sig både till informationslämnare och mottagare av artikel-
information. Eftersom Finfo fungerar som det centrala och samordnande 
navet mellan leverantörer och handelsledet sparar alla parter tid – genom 
att en omfattande validering utförs endast på ett ställe, nämligen hos Finfo.

AKTUELL OCH KVALITETSSÄKRAD ARTIKEL- OCH PRISINFORMATION
Finfo Artikel ger dig aktuell och kvalitetssäkrad artikel- och prisinformation i ett smidigt och 
bekvämt format. Tjänsten tillhandahåller ett enkelt och standardiserat sätt att koppla ihop 
informationsflöden mellan olika handelspartners och du tar emot och skickar artikel- och 
prisinformation via samma kanal. 

All artikelinformation i ett flöde
I Finfo Artikel hanteras all artikelinformation från en part till en annan på ett kvalitativt och 
säkert sätt i ett och samma flöde. På så sätt slipper olika handelspartners att enskilt hantera 
utbytet av artikel- och prisinformation med varandra. Strukturerad hantering av mottagarunika 
priser förenklar och säkerställer korrekta priser. Dessutom sker klassificering enligt bransch-
varugrupperingar, t.ex. BK04 i systemet. FINFO Artikel validerar mottagen information mot 
uppsatta krav, i enlighet med branschstandarden Vilma, samt lagrar och distribuerar den i ett 
standardiserat format till mottagaren. Vidare kontrolleras all artikelinformation för att säker-
ställa att endast tillåtna värden och enheter används, att förhållandet mellan olika enheter är 
logiska, samt vilka förändringar som gjorts gentemot tidigare distribuerad information.

Fördelar med Finfo Artikel innebär att en enda kanal används för att både skicka och ta emot 
information. En sändande part behöver alltså inte anpassa artikel- och prisinformation efter 
sina mottagares olika affärssystem utan kan enkelt skicka den via en och samma kanal. På 
samma sätt behöver en mottagande part bara hantera en informationskanal in mot sitt 
affärssystem, oavsett sändare. 

KONTAKTA OSS GÄRNA OM DU VILL VETA MER OM HUR 
FINFOS TJÄNSTER KAN UNDERLÄTTA I DIN VERKSAMHET. 
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