VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Produktdatabaskommittén
Produktdatabaskommitténs uppdrag är att bevaka tjänsten SSG Produktdatabas
och verka för att den fortsätter att vara korrekt och möter de behov som finns
hos industrin över tid. Produktdatabaskommittén ska också identifiera,
prioritera och definiera angelägna lösningsbehov kopplade till
produktdatabasen inom sitt verksamhetsområde (reservdelshantering,
lageroptimering, förrådshantering, inköp etc.) och vid behov tillsätta
arbetsgrupper med en sammansättning som lämpar sig för att ta fram dessa
lösningar.
Läs mer om kommittén på https://www.ssgsolutions.com/sv/industrielltsamarbete/ssg-kommitteer/ssg-produktdatabaskommitte/

2021 – året som gått
SSG Produktdatabaskommitté fokuserar på erfarenhetsutbyte och konstruktiva
diskussioner om hur produktdatabasen kan växa sig starkare och leverera en
större nytta inom industrin. Exempel på åtaganden som medlem i kommittén:
• Utbyta information och diskutera kring utmaningar inom sin egen
organisation och industrin i stort kopplat till processer, arbetssätt och
andra frågor som har beröring till SSG Produktdatabas.
• Verka som ambassadör för SSG Produktdatabas genom att till sin
närmiljö sprida information om produktdatabasen och arbetet inom
produktdatabaskommittén.
• Fånga upp behov, kopplade till SSG Produktdatabas, inom de nätverk
som ledamoten representerar (företag, koncern, övriga nätverk) och lyfta
fram dessa till kommittén.
• Arbeta med uppdrag som tilldelats vid kommittémötet.
Under 2021 har följande personer medverkat i kommittén:

Kommittésammansättning 2021
Fredrik Zens Norwald

Sandvik Materials Technology

Lena Sandlund

Metsä Board

Lars Nilsson

SCA

Mika Kinnunen

AstraZeneca

Torbjörn Lundkvist

Billerud Korsnäs

Stefan Williamsson

SSG

Processledare/Ordförande

Produktdatabaskommittén har under 2021 haft totalt tre möten. Med anledning
av pandemin hölls samtliga möten digitalt. Det har varit god anslutning till
mötena.

Möten 2021
Februari

Ordinarie möte

Digitalt

Juni

Ordinarie möte

Digitalt

November

Ordinarie möte

Digitalt

Även under 2021 har mycket av arbetet inom industrin präglats av pandemin.
Pandemin har även varit ett återkommande diskussionsämne inom
produktdatabaskommittén. Tjänsten har fortsatt att vidareutvecklats med fokus
på förbättrad användarupplevelse, effektiva processer och hantering av
artikelkataloger från leverantör/tillverkare.
En viktig del i vidareutveckling av databasen har under 2021 varit att påbörja
utvecklingen med att överföra artikeldata dynamiskt. Detta kommer att
innebära att artikelattribut kan överföras var för sig baserat på kundens
önskemål om vilket artikeldata man vill ha överfört. Det kommer också att
kunna se olika ut mellan olika sortiment av artiklar. Detta kan jämföras med att
artikeldata tidigare enbart överförts i en datasträng med ett begränsat antal
tecken. Denna utveckling följer marknadens ökade krav på att förse kundens
system med utökad information på artikelnivå.
Ett urval av annat relaterat till SSG Produktdatabas och som varit på agendan på
kommittémötena under 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nya kunder till SSG Produktdatabas
Utveckling av analysverktyg för import och datatvätt av artikeldata
Uppdatering av SSG Produktdatabas Snabbguide
Uppdatering av anslutningsprocessen för nya kunder
Byte av FTP-server för kunderna
Utveckling för att göra produktkataloger sökbara
Registervård av artikeldata
Förbättring av kvaliteten på beskrivna normer
Uppdatering av användarhandboken.

Nästa år
SSG Produktdatabas fortsätter att vidareutvecklas och under 2022 kommer
fokus fortsatt att ligga på förbättrad användarupplevelse, effektiva processer och
hantering av artikelkataloger från leverantör/tillverkare.
Kommitténs arbete kommer att ha samma fokus som tidigare med
informationsutbyten och dialoger kring det som berör produktdatabasen.

Det kommer vara av fortsatt vikt att användarna vidareutbildar sig och här har
kommittéledamöterna en viktig roll att fånga upp behov av utbildningsinsatser
inom sina respektive bolag.
Under 2022 kommer följande personer att medverka i kommittén:

Kommittésammansättning 2022
Lars Nilsson

SCA

Lena Sandlund

Metsä Board

Mika Kinnunen

AstraZeneca

Torbjörn Lundkvist

Billerud Korsnäs

Stefan Williamsson

SSG

Processledare/Ordförande

Under 2022 är tre möten inplanerade för Produktdatabaskommittén. Mötena är
i dagsläget planerade att ske digitalt med hänsyn till pågående pandemi, men
kan om möjligt ändras till fysiska möten utifrån pandemins utveckling.

Planerade möten 2022
Februari

Ordinarie möte

Digitalt

Juni

Ordinarie möte

Digitalt

November

Ordinarie möte

Digitalt

