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WORKFLOWCREATE NEW ITEM
Skicka in en begäran om nyregistrering av en artikel genom att 
använda formuläret ”Create New Item” som finns på startsidan i 
widgeten ”On-board external item”.

REVIEW ITEM
I ”Review Item” har den inskickade artikeln matchats mot en 
eller flera andra artiklar som kan vara den artikel du vill klassa, en 
så kallad trolig träff.
Klicka på ”Review Item” > markera den artikel du ska jobba med och 
klicka på Match Candidates > markera den artikel som är en träff och 
klicka på Confirm Selected Matches > klicka på        för att komma  
tillbaka till listan > markera artikeln och klicka på Done.

Om inte någon av träffarna är rätt markerar du artikeln i listan 
och klickar på ”Done” för att skicka den vidare till SSG.

ENRICH
I ”Enrich” hamnar artiklar när SSG behöver mer information om 
artikeln för att registrera den.
Klicka på ”Enrich” > markera den artikel du ska jobba med > klicka på ID 
> uppdatera/komplettera artikeln med information > klicka på knappen 
Submit > fyll i ditt meddelande och klicka på OK

GI APPROVED
Under ”GI Approved” finns artiklar som godkänts av SSG och 
fått ett SSG Artikelnummer.

Prenumerera på artikeln genom att:
Klicka på ”GI Approve” > klicka på den artikel som du vill prenumerera 
på > välj fliken Reference by > välj Golden Item > klicka på knappen 
Subscribe

SSG REVIEW
”SSG Review” visar artiklar 
som handläggs av SSG.

GI DISCARDED
”GI Discarded” visar artiklar 
som inte blivit godkända av  
någon anledning och därmed 
inte fått ett SSG Artikel-
nummer.

Externt artikelnummer – om du har ett eget artikelnummer så fyller du i 
det här. Om inget anges i fältet genereras ett nummer automatiskt.

Varumärke – produktspecifikationsägaren vanligtvis tillverkaren.  
Föreslaget nytt varumärke – om varumärket inte finns, är det möjligt att 
skicka in ett förslag på ett nytt varumärke.

Benämning – talar om vad artikeln är för något, t.ex. kullager.  
Föreslagen ny benämning – om en benämning inte finns, är det möjligt 
att skicka in ett förslag på en ny benämning här.

Artikelnummer, Typbeteckning, Ritningsnummer, Position – artikelns 
referens, tillverkarens identitet på artikeln.

Kompletterande Information övrigt – används om artikeln behöver 
kompletterande uppgifter för identifiering.

Längd, Vikt, Volym, Dimension, Minsta beställningsenhet, Antal  
i förpackning – storheter och enheter.

Enhet* – artikelns enhet, ex styck eller meter.

Tillverkningsstatus – information från tillverkaren om artikelns status, 
t.ex. utgår eller utgått. Tillverkarens benämning – Tillverkarens benäm-
ning.

Leverantör – leverantör av artikeln.  
Leverantörens artikelnummer – leverantörens artikelnummer.

E-nummer – Sveriges Elgrossisters (SEG) identitet på en artikel. 
RSK-nummer – VVS-branschens identitet på en artikel.

SSG Artikelnummer – tidigare SKC-nummer, ett unikt nummer som 
följer med artikeln under hela dess livstid.

Begär SSG Artikelnummer – välj om du vill ha ett SSG Artikelnummer 
kopplat till din artikel. Om du svarar Nej, skickas artikeln in som en 
extern artikel och klassas inte av SSG.

Batch id – ett id som håller ihop en batch av artiklar. Batch Start Date – 
datum på när en batch av artiklar skickas in för registrering.

Bifoga fil – du kan bifoga bilder och dokument genom att klicka på 
plus-tecknet till höger om “Bifoga fil”.

SMARTSHEET
Skicka in en begäran om nyregistrering av flera 
artiklar åt gången genom att använda smartsheet. 
Läs mer om det i användarhandboken.


