Vejledning til udfyldelse af excel-katalog
Som Leverandør kan I selv udarbejde og fremsende et e-katalog i Excel uden omkostninger til tredjeparter.
Dette er en vejledning til at danne et gratis excel-katalog. Excel-kataloget skal udarbejdes i excel-filen ”Excelkatalog.xlsx”, som I har modtaget sammen med denne vejledning fra Shared.
De varelinjer, som I udfylder excel-kataloget med, skal være identiske med de varelinjer, som I fremadrettet
angiver på fakturaen til Shareds ejere ved køb af de givne varelinjer. I må udfylde excel-kataloget med alle de
ydelser, som I levere til Shareds ejere.
I excel-kataloget skal fanerne ”Info og kontaktoplysning”, ”Vareoplysninger” og ”Prisoplysninger” udfyldes.
Info og Kontaktoplysninger
I fanebladet ”Info og kontaktoplysninger” skal I levere kontaktoplysningerne ”Virksomhedsnavn”, ”Adresse” og
”Telefon nr.” på din virksomhed. I skal ligeledes udfylde den e-mail adresse, som I vil modtage ordren på og en email på den primære kontaktperson hos jer.
Vareoplysninger
Fane ”Vareoplysninger” skal udfyldes med oplysninger om de vare og tjenesteydelser, som I leverer til Shareds
ejere. I fanebladet ”Vareoplysninger” er de orange felter obligatoriske og skal udfyldes for at e-kataloget er valid.
De orange felter er ”Handling”, ”Varenummer”, ”Varenavn”, ”Enhedsbetegnelse”, ”Minimum antal enheder”,
”Varegruppe”, ”UNSPSC” og ”Søgeord”.
De hvide felter er frivillige at udfylde, men essentielle for brugernes oplevelse af e-kataloget. Hvor f.eks. ”Billede
link” og ”Billede navn” højner brugeroplevelsen for indkøberen, når han/hun skal købe jeres varer. Derfor vil
Shared anbefale, at I tilføjer et retvisende billede til alle jeres varer, som vil øge indkøberens interesse for netop
jeres varer.
Prisoplysninger
I fanen ”Prisoplysninger” er alle fire felter obligatorisk og skal udfyldes. For hver varelinje i fanebladet
”Vareoplysninger” skal der udfyldes en tilsvarende varelinje i fanen ”Prisoplysninger”, hvor ”Varenummer” er
identiske for de to varelinjer. Dvs. for alle varelinjer i fanebladet ”Vareoplysninger” skal der udfyldes følgende
felter ”Varenummer”, ”Antal enheder”, ”Pris pr. enhed” og ”Valuta”.
Når e-kataloget er korrekt udfyldt returneres det til Anders Juul Olsen, ajo@shared.dk, hvorefter Shared gør det
tilgængeligt for indkøberne.
Formkrav til excel-kataloget
Bemærk! Excel filen må max indeholde 500 vareoplysningsrækker med tilhørende priser i prisfanen. Hvis der er
mere end 500 vareoplysninger, så skal e-kataloget leveres via CC Bizisland.
Kopieres indhold ind i excel-kataloget, så skal indholdet være fri for formatering, ugyldige tegn samt linjeskift.
Ved yderligere spørgsmål til udfyldelse af e-kataloget kontakt da Anders Juul Olsen pr. mail ajo@shared.dk
eller på telefon 8947 1403.
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Feltnavn

Tegn

Bemærkning

Eksempel

Fane 1: Vareoplysninger
2.0

Handling
(Skal udfyldes)

6

Beskriv om varen skal oprettes, opdateres eller slettes.
Benyt ADD, UPDATE eller DELETE i Handlings feltet

ADD

2.1

Varenummer
(Skal udfyldes)
Varenavn
(Skal udfyldes)

50

Unikt nummer på produktet, hvilket identificerer varen hos leverandøren.

2851

250

Varenavn, eller kort sigende beskrivelse af varen.

Senior timepris

2.2
2.3

Enhedsbetegnelse *
(Skal udfyldes)

50

Her angives enhedsbetegnelsen varen sælges i. Det er kun tilladt at
benytte enhedsbetegnelser fra bilag med enhedsbetegnelser.

Time

2.4

Minimum antal enheder ved *
bestilling (Skal udfyldes)

15

Numerisk heltal, se dokumentvejledning. Her angives den mindste
salgsbare mængde af enhedsbetegnelsen.

1

2.6

Logistik enhedsbetegnelse *
(Bør udfyldes)
Felt 2.7 er i så fald obligatorisk
Logistik bestillingsenhed *
(Bør udfyldes)

50

Logistik enhedsbetegnelsen som salgsenheden (felt 2.3) består af. Det er kun tilladt at
benytte enhedsbetegnelser fra bilaget enhedsbetegnelser.

Dag

15

Numerisk felt, se dokumentvejledning. Mængden af de logistik enheder der modtages,
ved bestilling per enhed som beskrevet i felt 2.3 består af.

8

Leveringsdage *
(Bør udfyldes)

3

Numerisk heltal, se dokumentvejledning. Udfyldes med antal
leveringsdage fra ordre modtages til vare leveres.

2

2.11 Varemærkning *
(Kan udfyldes)

50

Feltet anvendes til oplysning om eventuel mærkning af varen. Flere
mærker kan angives med / uden mellemrum som adskiller. Se side 5-7.

101/405

2.13 Billede navn
(Bør udfyldes)

100

Hvis billede skal hostes hos portal kan navnet på billedet angives i dette felt. Billedet skal
være enten jpg eller gif.

logo_comcare.gif

2.14 Billede link
(Bør udfyldes)

250

Link til billede, på producents eller leverandørs hjemmeside, som skal vises sammen med
denne vare. Billedet kan være enten jpg, png eller gif.

https://billedbank.
comcare.dk/4510000002/
logo_comcare.gif

2.17 Lang varebeskrivelse
(Bør udfyldes)
2.18 Varegruppe
(Skal udfyldes)

4000

Længere beskrivelse og/eller egenskaber vedrørende produktet.

Timepris for senior
konsulentydelse

250

Her angives varegruppen som produktet hører til.
Varegruppen kan opdeles i op til 5 niveau med / som adskiller.

Konsulenttimer/Seniorydelser

2.7
2.9

2.19 UNSPSC
(Skal udfyldes)

8

Numerisk felt, se dokumentvejledning. Her angives den kode som produktet har ifølge
Universal Standard Products Services Classification

55101521
(UNSPSC for Brugermanualer)

2.21 Søgeord
(Skal udfyldes)

250

2.37 Holdbarhedsdage
(Kan udfyldes)

10

Her angives søgeord og synonymer på produktet som i forvejen ikke er angivet i enten
varenummer eller varenavn feltet.
Numerisk heltal, se dokumentvejledning.
Antallet af holdbarhedsdage, der er garanteret fra leveringsdatoen

Ledelsesrådgivning, strategisk
rådgivning
1095
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Fane 2: Prisoplysninger
2.1

Varenummer
(Skal udfyldes)

50

Varenummeret fra første fane gentages på denne fane for at koble en eller
flere priser sammen med vareoplysningerne på første fane.

2851

3.1

Antal enheder *
(Skal udfyldes)

15

Numerisk heltal, se dokumentvejledning. Her angives det antal enheder der
som minimum skal købes for at udløse den angivet pris/pr. enhed.

1

3.2

Pris per enhed *
(Skal udfyldes)
Valuta *
(Skal udfyldes)

15

Numerisk felt, se dokumentvejledning. Prisen for produktet pr. enhed ved
køb af minimum det antal enheder er er angivet i felt 1.

1250.00

3

Her angives i hvilken valuta prisen er angivet.
Udfyldes efter ISO-4217 standarden.

DKK

3.4

Dokumentvejledning
Vedrørende
Numerisk felter

Numeriske heltal

Bemærkning
Feltet må kun indeholde tal og ét punktum som
decimal skiller. Der må benyttes op til 4 decimaler.
Der må IKKE angives 1000-tals separator.
Feltet må kun indeholde heltal.
Der må IKKE angives 1000-tals separator.

Eksempel
8544.2500

4510000002

Enhedsfelter

Her anføres i hvilken enhed varen er angivet.
For at se hvilke betegnelser der kan benyttes henvises
enhedsbetegnelser på side 4

Time

Valutakode

Her angives international valutakode.
Udfyldes efter ISO-4217 standarden.
Findes på www.bizisland.dk under Support > Kodelister
Standardiseret mærkning af varer.
Liste over valide mærkekoder findes på side 5-7.

DKK

Varemærkning
Ulovlige tegn

Dokumentnavngivning
UNSPSC

Følgende tegn må ikke anvendes i Excel filen
Semikolon (;), Havelåge (#) Anførselstegn (”)
Apostrof (’)
Filens navn er underordnet.
Dog skal efternavn på skabelonen altid være xlsx.
Den officielle danske oversættelse af UNSPSC v7.0401
kan hentes på www.gs1.dk ved at søge på UNSPSC
Nummeret skrives sammenhængende uden mellemrum.
Feltet må kun indeholde heltal.
Der må IKKE angives 1000-tals separator.
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101 betyder Svanemærket

catalog.xlsx
UNSPSC skal angives på minimum niveau 3 og meget
gerne på niveau 4. Aktuelt UNSPSC er angivet i fjerde
niveau (Commodity level).
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Enhedsbetegnelser - Comcare standard
Ampul

Dag

Karton

Kvadratmillimeter

Pund

Tomme

Ark

Dispenser

Kasse

Kvadrattomme

Ris

Ton

Bakke

Dunk

Kegle

Liter

Rulle

Trisse

Balle

Dusin

Kilogram

Længde

Rør

Tromle

Batch

Enhed

Kiste

Metalrulle

Segment

Træfad

Billadning

Etui

Kort

Meter

Sektion

Tube

Blok

Fad

Kubikcentimeter

Mil

Sortiment

Tønde

Bog

Flaske

Kubikfod

Milligram

Spand

Udstilling

Bolt

Fod

Kubikmeter

Milliliter

Spole

Uge

Bulk

Forsendelse

Kubiktomme

Millimeter

Stativ

Vognladning

Bundt

Gallon

Kurv

Minut

Stk

Yard

Bæger

Glas

Kuvert

Måned

Strimmel

Æske

Bøtte

Gram

Kvadratcentimeter

Pakke

Sæk

År

Bånd

Gros

Kvadratfod

Palle

Sæt

Centimeter

Hjul

Kvadratkilometer

Par

Tablet

Container

Hylster

Kvadratmeter

Parti

Tank

Cylinder

Kande

Kvadratmil

Pose

Time

De ovenstående enhedsbetegnelser er de valide enhedsbetegnelser som det er tilladt at bruge. E- handels portaler tillader ikke enhedsbetegnelser der ikke optræder på denne liste.
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Mærkeoversigt
Kategori

Navn

Kode

Mærke

Beskrivelse

Miljømærke

Svanen

101

Svanen er Nordisk Ministerråds miljømærke for produkter der ikke er fødevarer, de såkaldte
nonfood produkter. Svanemærket viser, at varerne er blandt de mindst miljøbelastende inden for
den pågældende varegruppe.

Miljømærke

Blomsten

102

Blomsten gives til de varer, der er mindst miljøbelastende inden for en varegruppe. I
lighed med det nordiske svanemærke stiller EU Blomsten en række miljøkrav.

Miljømærke

Den Blå Engel

103

Der Blaue Engel er et statsligt tysk miljømærke. Der Blaue Engel sættes på varer, der i
sammenligning med andre varer inden for varegruppen er de mest miljøvenlige.

Miljømærke

Bra Miljöval

104

Den svenske naturfredningsforening har i samarbejde med detailhandlen udviklet et privat
mærke kaldet Bra Miljöval (eller »Falken«).

Miljømærke

Den Grønne Nøgle

105

Et miljødiplom der tildeles hoteller, vandrerhjem, ferie- og kursuscentre, campingpladser, feriehuse, restauranter og idrætsanlæg, som opfylder en række miljøkriterier.

Økologimærke Ø-mærket

201

Ø-mærket angiver, at varen er statskontrolleret økologisk. Mærket kan sættes på landbrugsva- rer,
der er dyrket ifølge EU’s regler for økologisk landbrugsproduktion. Stort set alle slags fødeva- rer
findes i en økologisk version.

Økologimærke EU’s mærke

202

EU's økologiske jordbrugs mærke svarer til det danske røde Ø-mærke.

Energimærke

Energimærke A++

301

Der er medio 2004 indført 2 nye skalatrin udelukkende for køle- og fryseapparater: A++ og A+,
hvor køle/fryseapparater med det laveste energiforbrug er mærket med A++.

Energimærke

Energimærke A+

302

Der er medio 2004 indført 2 nye skalatrin udelukkende for køle- og fryseapparater: A++ og A+,
hvor køle/fryseapparater med mærket A+ har det næstlaveste energiforbrug.

Energimærke

Energimærke A

303

Energimærke

Energimærke B

304

Energimærkningen er en obligatorisk, fælleseuropæisk mærkning af forskellige hårde hvidevarer,
elovne, biler, og lyskilder, dvs. elpærer, halogenlamper, lysstofrør m.m. A-mærket viser de varer med
mindst energiforbrug og G-mærket angiver varer, der har størst energiforbrug.
Energimærkningen er en obligatorisk, fælleseuropæisk mærkning af forskellige hårde hvidevarer,
elovne, biler, og lyskilder, dvs. elpærer, halogenlamper, lysstofrør m.m. A-mærket viser de varer med
mindst energiforbrug og G-mærket angiver varer, der har størst energiforbrug.

Side 5 af 7

CC Management Excel e-katalog specifikation
Energimærke

Energimærke C

305

Energimærkningen er en obligatorisk, fælleseuropæisk mærkning af forskellige hårde hvidevarer,
elovne, biler, og lyskilder, dvs. elpærer, halogenlamper, lysstofrør m.m. A-mærket viser de varer med
mindst energiforbrug og G-mærket angiver varer, der har størst energiforbrug.
Energimærkningen er en obligatorisk, fælleseuropæisk mærkning af forskellige hårde hvidevarer,
elovne, biler, og lyskilder, dvs. elpærer, halogenlamper, lysstofrør m.m. A-mærket viser de varer med
mindst energiforbrug og G-mærket angiver varer, der har størst energiforbrug.

Energimærke

Energimærke D

306

Energimærke

Energimærke E

307

Energimærkningen er en obligatorisk, fælleseuropæisk mærkning af forskellige hårde hvidevarer,
elovne, biler, og lyskilder, dvs. elpærer, halogenlamper, lysstofrør m.m. A-mærket viser de varer med
mindst energiforbrug og G-mærket angiver varer, der har størst energiforbrug.

Energimærke

Energimærke F

308

Energimærkningen er en obligatorisk, fælleseuropæisk mærkning af forskellige hårde hvidevarer,
elovne, biler, og lyskilder, dvs. elpærer, halogenlamper, lysstofrør m.m. A-mærket viser de varer med
mindst energiforbrug og G-mærket angiver varer, der har størst energiforbrug.

Energimærke

Energimærke G

309

Energimærkningen er en obligatorisk, fælleseuropæisk mærkning af forskellige hårde hvidevarer,
elovne, biler, og lyskilder, dvs. elpærer, halogenlamper, lysstofrør m.m. A-mærket viser de varer med
mindst energiforbrug og G-mærket angiver varer, der har størst energiforbrug.

Energimærke

Elsparefonden

310

Ifølge leverandøren opfylder produktet Elsparefondens indkøbskrav om energieffektive produkter.
Energikravene fremgår af Elsparefondens indkøbsvejledning http://www.sparel.dk/indkoeb

Energimærke

A-pære

311

En A-pære har energimærke A efter den europæiske energimærkningsordning for lyskilder.
Mærket er lanceret af Elsparefonden

Energimærke

Sparepære

312

Elselskaberne har mærket de gode lavenergipærer. Dette med en mærkat, der kun må sættes på
sparepærer., der er optaget på sparepærelisten, som fås hos elselskabet.

Energimærke

Energy pilen

313

Mærket sidder på elektroniske produkter der bruger minimale mængder med energi i standby
funktionen.

Energimærke

Energy Star

314

Energy Star mærket er et amerikansk symbol for effektiv energi udnyttelse. I Danmark ses
mærket mest på computere og computerskærme.

Energimærke

TCO 95

315

TCO 95 er et miljømærke til computere. Mærkets kriterier er udviklet af den svenske fagforening
Tjännestemännens Centralorganisation. Mærket stiller krav til både produktion og produkt.

Energimærke

TCO 99

316

TCO 99 er et miljømærke til computere.
I forhold til TCO 95 er miljøkravene for TCO 99 skærpet.
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Energimærke

TCO 03

318

TCO 03 er et miljømærke til computer skærme.
Cathode Ray Displays (CRT) og Flat Panel Displays (FPS).

Energimærke

TCO 06

319

TCO 03 er et miljømærke til computer skærme.
I forhold til TCO 03 er miljøkravene for TCO 06 skærpet.

Energimærke

Energi effektiv

317

Elsparefondens IT mærkning, hvor Elsparefonden og en række it-producenter hjælper med
mærkning af de mest energieffektive computere og skærme.

Andet mærke

FFFH mærke A

401

Produkter mærket med A kan benyttes af børn fra 3 år. A mærket betyder, at produktet
overholder de strenge sikkerhedskrav, som Fællesrådet for Formnings– og Hobbymaterialer
(FFFH) har stillet.

Andet mærke

FFFH mærke B

402

Produkter mærket med B kan benyttes af børn fra 5 år under kyndig vejledning af voksne.
Produktet lever ikke op til FFFH’s strengeste krav (A).

Andet mærke

FFFH mærke C

403

Produkter mærket C må ikke benyttes af børn og unge under 15 år. Produktet overholder ikke EU
-reglerne (Legetøjsdirektiv) eller Fællesrådets krav.

Andet mærke

FFFH mærke D

404

Produkter mærket D må kun benyttes af voksne. D mærket betyder, at produktet er faremærket
f.eks. Sundhedsskadeligt, lokalirriterende eller brandfarligt.

Andet mærke

Genbrugs symbolet

405

Genbrugssymbolet fortæller, enten at en del af varen er lavet af genbrugsmateriale, eller at
emballagen kan genbruges - hvis den indsamles.

Andet mærke

Öko-tex

406

Öko-tex mærket findes på tekstiler såsom tøj, håndklæder og sengetøj. For at opnå mærket skal
producenten garantere, at produktet ikke indeholder kemiske stoffer, der kan skade helbredet.

Andet mærke

Dansk I.P.

407

Andet mærke

Nøglehullet

408

I.P. mærket optræder på dansk produceret frugt og grøntsager og står for: Dansk Integreret
Produktion. Producenten har som målsætning erklæret at nedsætte mængden af sprøjtemidler og i
stedet bruge andre sorter og biologiske metoder til skadedyrsbekæmpelse.
Nøglehullet er et officielt ernæringsmærke, der gør det nemmere at finde sunde fødevarer.
Hos KMD kan kun Opus kunder se dette mærke.

Andet mærke

FSC

409

Et samarbejde mellem skovinteresser, omkring bæredygtig skovdrift der respekterer økonomiske, sociale samt naturmæssige interesser.
Hos KMD kan kun Opus kunder se dette mærke.
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