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Bäste Leverantör 

Det är dags att förbereda sortimentsrevideringen för vecka 6 2023. Nedan följer 

förutsättningar och instruktioner som Oriola ber er att följa. 

Det är mycket viktigt att ni inkommer med efterfrågad dokumentation/information enligt 

tidsplan. Debitering sker, enligt prislista på Oriolas Leverantörsportal, vid försening av 

och/eller bristfällig dokumentation/artikelinformation. 

En revidering omfattar följande sortimentsförändringar: 

1. ”Nyhet” = ny produkt samt befintlig produkt som ändras så pass att den får ny EAN-

kod. Här finns mer detaljerad information om GS1´s regelverk kring ändring av 

GTIN. 

2. ”Artikeländring” = produkt som ändras utan att EAN-kod ändras, t.ex. ny design. 

3. ”Utgår” = produkt som utgår från leverantör/kedja. 

Leverantör ansvarar för att presentera kommande sortimentsförändringar (enligt 

ovan) för Oriolas kunder: Kronans Apotek, Apoteksgruppen och Lloyds Apotek. För 

presentation hänvisar vi till respektive kedjas hemsida för vidare kontakt. Observera att 

kedjornas deadline i regel ligger före Oriolas. Apotekskedjorna ger i sin tur Oriola 

uppdraget att genomföra revidering för de artiklar de slutligen väljer att ta in. 

All dokumentation, aviseringsmall och komplett kvalitetsdokumentation skickas 

till mejladress RevideringOriola@oriola.com, Oriola tillhanda senast 7 oktober 2022. 

Komplett artikelinformation (kvalitetssäkrad i Validoo Q-lab) skickas via Validoo, 

Oriola tillhanda senast 7 oktober 2022.  

Aviseringsmall leverantör (offert) 

Aviseringsmall återfinns på Oriolas Leverantörsportal. Denna fylls i för samtliga 

sortimentsförändringar som leverantören har. Hämta alltid en ny mall vid ny revidering 

för att säkerställa att senaste version används.  

 

OBS! Prisjusteringar på befintliga artiklar skall ej aviseras i revidering.  

 

Vänligen observera de noteringar som finns i kolumnrubrikerna Benämning, Antal tecken 

med fler. Vid ifyllnad av artikelmallen, använd ”Klistra in värden” för att undvika att 

förinställningar i filen raderas. Tomma rader undanbedes. 

 

 

Kvalitetsdokumentation 

Blanketter återfinns på Oriolas Leverantörsportal. Hämta blankett för aktuell varutyp 

som produkten ingår i. I blanketten framgår vilken dokumentation som ska bifogas för 

https://www.gs1.org/1/gtinrules/se/
https://www.gs1.org/1/gtinrules/se/
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produkten. Fyll i 1 st blankett per produkt och bifoga samtlig efterfrågad dokumentation 

som framgår av blanketten. Hämta alltid ny blankett vid ny revidering för att säkerställa 

att senaste version används. För kosmetikaprodukter vänligen läs vår Guide om krav på 

märkning för kosmetika. Vid frågor, kontakta QualityControl@oriola.com. 

 

Spara ner blanketten med följande namn: Artikelns EAN-kod, artikelbenämning – 

Kvalitetsdokumentation. Ex ”7346260405608 Oriola muskelavslappnande – 

Kvalitetsdokumentation”. 

 

Art Work 

I kvalitetsdokumentationen efterfrågas artikelns art work. Vänligen säkerställ att 

artikelns EAN-kod finns med i filens namn. 

 

Validoo – Artikelinformation, kvalitetssäkring Q-lab 

Komplett artikelinformation som är kvalitetssäkrad i Validoo Q-lab skickar leverantör via 

Validoo till Oriola. Detta gäller samtliga aviserade artiklar. Om ej ansluten till Validoo, 

vänligen meddela Oriola.  

 

Validoo – Bilder 

Bilder skickas till Oriola via Validoo. Oriola tillhanda senast 16 december 2022. 

 

Inloggningsuppgifter till Oriolas Leverantörsportal 

https://www.oriola.com/sv/leverantorsportalen 

Användarnamn: loginpageuser 

Lösenord: Healthy1000! 

 

Tidplan vecka 6 2023 

 

 

   

• Aviseringsmall och komplett kvalitetsdokumentation Oriola tillhanda via mejl 

senast 7 oktober 2022. 

• Validoo, komplett kvalitetssäkrad artikelinformation Oriola tillhanda via Validoo 

senast 7 oktober 2022.  

• Listningsbesked med prognos om slutgiltigt listade artiklar i revideringen 

återkopplar Oriola under vecka 48. För förhandsbesked om listning vid långa 

orderledtider, vänligen kontakta respektive kedja direkt. 

• Orderläggning sker av Oriola under vecka 50.   

• Produktbilder på nyheter samt ev. artikeländringar avseende artwork, Oriola 

https://www.oriola.com/globalassets/attachments/swedish-website/leverantorer/lev-kolumn-1/3.-kvalitetsdokument/guide-krav-pa-markning-kosmetika.pdf
https://www.oriola.com/globalassets/attachments/swedish-website/leverantorer/lev-kolumn-1/3.-kvalitetsdokument/guide-krav-pa-markning-kosmetika.pdf
https://www.oriola.com/sv/leverantorsportalen
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tillhanda via Validoo senast 16 december 2022. 

• Inleverans av nya produkter på Oriolas lager i Enköping/Brunna under vecka 2 

2023. 

• Säljstart av nyheter på apotek, måndag 6 februari 2023.   

 

Det här utskicket går till Oriolas egenvårdsleverantörer, även till dem som redan har 

skickat in information avseende revidering vecka 6 2023.  

 

Med vänlig hälsning, 

Oriola Sweden AB  


