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Bakgrund 
– Skicka mig en bräda! 

– OK, här kommer en bräda. 

– Men det här är ju en planka……. 

– Tycker du!? 
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Träprojekt VilmaBas 
 

Ett samarbete mellan  

entreprenörer, bygghandeln  

och trämekanisk industri 
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Syfte 
 

Öka statusen för träprodukter  

samt skapa förutsättningar  

för effektiv handel och distribution 
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Etapp 1: 
• Är i drift 

• Certifierad Vilmaleverantör 

• Varugruppering BK04 

• Egenskapsdeklarerade produkter, VilmaBas 1.0 
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Certifierad Vilmaleverantör 

Idag finns det i Sverige  

132 certifierade Vilmaleverantörer 

varav 19 är från Trämekanisk Industri 
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Certifierade Vilmaleverantörer 

 Bergs Timber AB/Bitus AB  NWP/Norrskog woodproducts AB 
 Brinks Träindustri AB  Rörvik Timber Tranemo AB  
 Componenta Wood AB  Sandåsa Timber AB 
 DalaFloda Group AB  Setra Trävaror AB 
 Derome Timber AB  Stenvalls Trä AB 
 Kurt Lagergrens Trävaru AB  Södra Interiör AB 
 Martinsons Trävaru AB  Södra Timber AB 
 Moelven Töreboda AB  Varberg Timber AB  
 Moelven Wood AB  Åshammars Hyvleri & Trävaru AB 
 Norra Skogsägarnas Ek. För.   
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Varugruppering BK04 
1. Kopplas till alla artiklar inom Vilma 

2. Skapar underlag för gemensam branschstatistik 

3. Bildar grund för produktorientering 
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Egenskapsdeklarerade produkter 
 

 

 

 

 
 

Idag finns 416 produkter i VilmaBas-sortimentet  
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Etapp 2: 
• Driftstart 2/4 2012 

• Internationell standard för märkning 

• Enhetlig affärslogik 
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Internationell standard för märkning 
 

Paketetikett med produktinnehåll 

 samt transportetikett  

med sändnings- och kolliidentitet. 
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Internationell standard för märkning 
 

Utvärdering och pilottester 

för streckkoder på enskilda produkter 
 

Parallellt pågår ett arbete inom GS1  

för att kvalitetssäkra denna lösning  

som internationell standard.  
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Enhetlig affärslogik: 
• Beskrivning av en produkt 

• Identitet och streckkod på produkt 

• Identitet och streckkod för en produkts olika längder 

• Identitet och streckkoder för paket- och transportmärkning 

• Enhetsomvandling M – ST – PKT 

• Avtalskonstruktion som matchar behoven  

• Spårbarhet – Batch  

• Etc.  
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Kortsiktig Affärsnytta 
 

Certifierad Vilmaleverantör  

Grundläggande rutiner och systemstödsfunktionalitet 

 

VilmaBas  

Matchning av era produkter  

mot egenskapsdeklarerat bassortiment  
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Långsiktig Affärsnytta: 
• Identitet och streckkodsmärkning enligt internationell standard 

• Artikelinformation/systemlogik matchande marknadens övriga produkter 

• Avtalskonstruktioner som matchar affärslogiken 

• Avropsrutiner 

• Prognoser för lagervolymer och produktionsplanering 

• Lagerhantering, plockning och utleverans 

• Mottagningskontroll med kvalité och juridisk tydlighet om ansvar 

• Gemensam reklamationshantering 

• Branschstatistik utifrån varugruppen BK04 

• Dokumentflödet (EDI) säkerställs med gemensam affärslogik 

• Spårbarhet 

• Egenskaper enligt IFD på samtliga produkter 
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www.branschradet-vilma.se 
 


