VI ÄR NU VILMACERTIFIERADE!
Vi lever i en tid då informationen ska flöda fritt och friktionsfritt. En tid då information måste finnas på rätt plats
vid rätt tillfälle. I takt med att kraven på digital information från våra kunder ökar, måste vi vara först med att
leverera precis det som efterfrågas. För att detta ska gå
smidigt finns det en branschstandard – Vilma – som kvalitetssäkrar informationen.
Begreppet certifierad Vilma-leverantör definierar de leverantörer som har förmågan att producera samt kontinuerligt leverera artikelinformation enligt regelverket Vilma.
Här nedan några exempel som gäller de åtaganden
man har för att upprätthålla Vilma-standarden:
• En artikelansvarig som också blir Finfos kontaktperson
samt en beslutsfattare för Vilma.
• Dessa måste gå en obligatorisk Vilma-utbildning som
anordnas av branschrådet Vilma.
• Artikelinformationen levereras enligt Vilmas regler för
innehåll och obligatoriska fält
• Artikelinformationen skickas till Finfo minst varannan
månad.
• Leverantören kan leverera in kundunika avtalspriser till sina
kunder på samtliga artiklar som är registrerade hos Vilma
Såsom Vilma-certifierade kommer vi på Luna framförallt att kunna se en mer effektiv handel mellan oss och
våra kunder. Vilma för på så sätt alla parter som är Vilma-certifierade närmare varandra och suddar ut dem
som använder egna lösningar. Det finns det också stora ekonomiska fördelar med att ha en branschstandard
LUNA SVERIGE AB
0322-60 60 00
kundservice@luna.se
www.luna.se

som skapar synergier mellan leverantörer, grossister och
återförsäljare. För kännedom kan tilläggas att Luna är
certifierade enligt Vilma 2.3.0 och att vi är leverantör
nummer 329 i deras register.
Här följer några citat från kunder och medarbetare:
”Det är vårt körkort för framtida affärer.”
Jan-Peter Rissel, VD Luna Sverige
”Bra kämpat!”
Christer Green, konsult inom branschområdet
”Den största nyttan är att vi hanterar artiklarna med
bättre säkerhet. Det öppnar även upp för bättre affärer
och effektivare flöden.”
Henrik Skytt, Bygma

