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Oriola samarbetar med Validoo 

Leverantör som redan arbetar med Validoo 

Säkerställ att ni har tillgång till tjänsten Validoo Supplier. Därefter behöver 

ni endast lägga till Oriolas GLN-kod 7350050650513 som adresserad 

mottagare.  

 

Leverantör som ännu inte är kund hos Validoo 

Teckna avtal med Validoo för tjänsten Validoo Supplier, 

https://validoo.se/tjanst/validoo-supplier/ 

När ni tecknat avtal, kontakta Oriola och meddela er GLN-kod. Vi lägger då 

en prenumeration i Validoo för att ta emot all er information. Därefter 

lägger ni till Oriolas GLN-kod 7350050650513 som adresserad mottagare.  

 

Validoo Q-lab, kvalitetssäkring av artikelinformation 

För Oriola är det viktigt med hög kvalitet och korrekt artikelinformation för 

varje produkt vi hanterar. Därför behöver Oriolas leverantörer  

kvalitetssäkra sin artikelinformation i Validoo Q-lab. Validoo Q-lab validerar 

den digitala artikelinformationen så den stämmer med den fysiska 

produkten. För mer information, 

https://validoo.se/service/kvalitetssakring/ 

 

Som leverantör innebär det att du skickar ett fysiskt varuprov på din  

produkt till Validoo Q-lab (Konsumentförpackning + Detaljistförpackning). 

Validoo Q-lab kontrollerar att den digitala artikelinformationen leverantören 

lagt in i Validoo stämmer överens med varuprovet, att det finns ett 1:1 

förhållande. Tänk på att skicka in varuprovet i god tid så att 

artikelinformationen kommer Oriola tillhanda i rätt tid.  

 

Glöm inte att avisera den senast godkända artikelinformationen till  

Oriola, GLN-kod 7350050650513.  

Kvalitetsgranskning av själva produkten, innehållet samt produkt- 

påståenden ansvarar Oriola för. 

 

Produktbild 

Oriola kravställer av leverantören att av Validoo godkänd produktbild 

skickas via Validoo.   
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Kort om Validoo 

Validoos tjänster samlar och överför information mellan leverantörer och 

mottagare i ett samordnat, förenklat och standardiserat flöde. 

Artikelinformationen i Validoo innehåller t.ex. varumärke, vikt, mått och 

ingrediensförteckning. Bilder kopplade till din artikelinformation laddar du 

upp själv eller använder tjänsten för produktfotografering hos Validoo. Som 

leverantör behöver du bara ange samma information en gång, även om 

den skall sändas till ett stort antal mottagare.  

Validoo Q-lab validerar artikelinformationen så att den stämmer med den 

fysiska produkten. 

 

För mer information om GS1 och Validoo besök www.gs1.se och 

www.validoo.se. För att se hur det fungerar kan du läsa mer på 

https://validoo.se/leverantorer/ 

 

Kontakta gärna GS1/Validoo Kundservice, tfn: 08-501 010 10 eller 

kundservice@gs1.se för att få hjälp om du har frågor. 

 

Avseende frågor till Oriola kontakta RevideringOriola@oriola.com 

 

 

 

Med vänlig hälsning  

 

Oriola Sweden AB 

 

Katarina Gabrielson 

VP BA Retail 
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