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Beslut Operativa Gruppen 2018-09-28
Obligatorisk anslutning till Vilmas dokumentation
Samtliga parter som använder VIlma har ett grundläggande behov av att kontinuerligt följa samt komma åt dokumentation som beskriver tekniska
specifikationer, instruktioner och beslut som fattas avseende standardens tillämpning i befintliga versioner samt kommande. Ett principiellt beslut
att obligatoriskt ansluta samtliga parter är redan fattat och nu skall detta beslut verkställas. Förutsättningarna är:

1. Företag som är medlemmar i Branschrådet Vilma äger rätt att kostnadsfritt ansluta sig

2. Företag som ej är medlemmar i Branschrådet Vilma betalar en årlig avgift om 1 500 kr

Med denna lösning kan alla som så önskar, inom respektive företag, ansluta sig genom att registrera sig via "Abonnemangstjänsten".

Förutsättning för att aktivera detta är att respektive företag anmäler, via mail till info@branschradet-vilma.se, att de önskar aktivera sitt konto. 

Ambitionen är att detta är i full drift 2018-04-01 vilket betyder att samtliga företag som använder standarden Vilma också har tillgång till
nödvändig information om vad som gäller och vad som sker framgent.

 

1. Mall för registrering av företagsuppgifter
Här hittar du mallen för att registrera uppgifter >>>

 

2. Hur fylla i uppgifter

 

3. Skicka in ifylld Excelfil
När du registrerat aktuella uppgifter sparar du filen med Företagsnamn_ÅÅMMDD och skickar den till info@branschradet-vilma.se. 

När era uppgifter är registrerade så meddelas kontaktpersonen och därefter kan alla personer med angivna domäner registrera sig utan ytterligare
kostnad.

 

4. Ändra uppgifter
Om ni som företag vill ändra några uppgifter som tidigare registrerats så fyller ni bara i en ny fil och sparar den enligt tidigare instruktion och
skickar in den. Uppgifter som kan ändras är:

Kontaktperson

http://www.byggmaterialhandlarna.se/vilma/abonnemangstjanst/
mailto:info@branschradet-vilma.se
http://vilma.byggmaterialhandlarna.se/$1/Article/1316/1/Mall%20f%C3%B6r%20registrering%20abonnemangstj%C3%A4nst%20Vilma_171119.xlsx
mailto:info@branschradet-vilma.se
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Kontaktperson Telefon
Kontaktperson E-post
Domäner 

 

5. Något som inte fungerar
Kontakta Christer Green, christer.green@branschradet-vilma.se, 0705 300 290 

mailto:christer.green@branschradet-vilma.se

