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Uudet ETIM-toiminnot on avattu Sähkönumerot.fi-itsepalvelukäyttäjille 

Sähkönumerot.fi-palveluun on kehitetty uusia toimintoja, joiden avulla tavarantoimittaja voi täydentää tuotteilleen  
ETIM:n mukaiset tekniset tiedot tuotekortilla, taulukkonäkymässä, excelin tai BMEcat-tiedoston avulla ja  
toimittaa ne edelleen tukkuihin joko excel- tai BMEcat-tiedostona. 
 
 

1 ETIM-luokan antaminen tuotteille 

Tuotteelle annettavat tekniset ominaisuudet määräytyvät ETIM-luokan mukaan.  
 

Niinpä on ensiarvoisen tärkeää, että tuotteelle valitaan oikea ETIM-luokka. Jos tuotteelle on määritelty väärä ETIM-
luokka, tuotteelle tulee määriteltäväksi sille soveltumattomia teknisiä ominaisuuksia eikä asiakas jatkossa todennäköisesti 
löydä tuotetta hakiessaan omaan käyttötarkoitukseensa soveltuvia tuotteita esimerkiksi tukkujen verkkokaupoista. 
 
 
 
Voit täyttää ETIM-luokan tuotteelle valitsemalla  
Muokkaa tuotekortilla. 
  
 
 
 
Vinkki: Jos tiedät tuotteittesi ETIM-luokat,  
voit vaihtoehtoisesti täyttää ETIM-luokat tuotteillesi  
Tuotetietostandardi-excelin BB-sarakkeen kentässä.  
 
 
 
 
 
Muokkaa tuotekorttia –näkymässä  
valitse alasvetovalikosta ehdotettu ETIM-luokka tai  
kirjoita ruutuun haluamasi ETIM-luokan numero.  
 

 

Huom! ETIM-luokkaa koskevassa alasvetovalikossa 
mahdollisesti näkyvät ETIM-luokat ovat Yleisnimeen 
perustuvia ehdotuksia sopivaksi ETIM-luokaksi. Ne on 
tehty ETIM-työryhmissä tämän vuoden aikana eivätkä ne 
ole kattavia.  
 
ETIM Internationalin CMT-työkalun avulla löydät kaikki  
olemassa olevat ETIM-luokat:.  
Katso http://prod.etim-international.com/class 
 

 

 

  

http://prod.etim-international.com/class
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Teknisten tietojen antaminen tuotekohtaisesti 

 
 
Kun tuotteelle on tallennettu ETIM-luokka,  
tuotekortilla valitse Muokkaa ETIM-tietoja

 
 
 
Täytä tekniset tiedot tuotteille.  
Valitse alasvetovalikosta oikea vaihtoehto tai  
kirjoita kenttään oikea tekninen arvo. 
 
 
 

Näkymän voit halutessasi  
vaihtaa 

näkymän 
 

               pystysuuntaisesta  
 
 

vaakasuuntaiseksi: 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 Tuotetietokansion käyttö teknisten tietojen antamiseen  

Kun tuotteille on annettu ETIM-luokat, tekniset tiedot voi antaa samassa taulukossa usealle tuotteelle kerrallaan. 
 
Valitse haluamasi tuotteet ja vie ne Tuotetietokansioon. 
 
Vinkki! Saat taulukoissa ETIM-luokat näkyviin, 

-painikkeesta. 
 
 
Tuotetietokansiossa valitse käsiteltävät tuotteet ja  
paina ETIM-tiedot käsitelläkseni useita tuotteita kerralla.  

 
 
Jokainen ETIM-luokka aukeaa omaksi taulukokseen omalle 
välilehdelleen, jossa voit käsitellä kyseisen ETIM-luokan 
tuotteet.   
 
Kunkin ETIM-luokan tuotteet saat esille  
yläreunassa olevaa luokkakoodia painamalla. 
 
Luokkakoodin perässä on kerrottu kyseistä luokasta  
valittujen tuotteiden lukumäärä.  
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3 ETIM-tietojen täyttäminen excel-lomakkeella 

Tuotetietokansiossa voit valita toiminnon  
Vie ETIM-tiedot Exceliin:  
 

 
 

Saat ladattua koneellesi excel-tiedoston, jossa  
– tuotteet on ryhmitelty ETIM-luokittain omille  

välilehdilleen  
– kullakin välilehdellä on sarakkeissa valmiina 

tarvittavat tekniset ominaisuudet ja  
– solujen alasvetovalikoista löytyy mahdolliset arvot.  
 

 
Tallenna oikeat arvot Exceliin.  

 

 

4 ETIM-tietojen tuominen Sähkönumerot.fi-palveluun excel-lomakkeella  

 
Kun olet täyttänyt/korjannut ETIM-tiedot Sähkönumerot.fi-
palvelusta ladattuun excel-lomakkeeseen, tallenna tiedot  
Sähkönumerot.fi palveluun: 
 
Valitse itsepalvelussa Tuotetiedot-välilehti ja  
Tuo tiedot ETIM-excelillä.  
 
Selaa koneeltasi oikea excel-tiedosto ja tallenna tiedot.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jos excelissä on alle 100 tuotetta per ETIM-luokka, ETIM-tiedot esitetään taulukkonäkymässä, jossa pääset niitä vielä 
muokkaamaan. Taulukkonäkymän tallennuksen jälkeen ETIM-tiedot näkyvät tuotekorteillasi. Jos excelissä on yli 100 
tuotetta per ETIM-luokka, tiedot tallentuvat suoraan tuotekorteille. 
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5 ETIM-tietojen siirto BMEcat-tiedostolla 

Järjestelmien välisessä ETIM-tiedonsiirrossa käytetään 
XML-kieltä käyttävää BMEcat-standardia ETIM-tietojen 
välittämiseen. 

ETIM International –järjestö on luonut toimittajia 
varten BMEcat guideline – ohjeistuksen BMEcat-
tiedoston käyttämiseen. 

 

5.1 ETIM-tietojen tuonti BMEcat-tiedostolla Sähkönumerot.fi-palveluun 

Jos ETIM-tiedot löytyvät valmiiksi täytettyinä 
yrityksenne koti- tai ulkomaisista tietojärjestelmistä ja 
ne voidaan sieltä ajaa ulos BMEcat-tiedostona, ETIM-
tiedot kannattaa tuoda Sähkönumerot.fi-palvelun 
itsepalvelussa.  
 
Jotta BMEcat-tiedostolla tuotavien ETIM-tietojen 
kohdistaminen Sähkönumerot.fi-palvelussa oleviin 

tuotteisiin onnistuisi, varmista että tuotteen 
sähkönumero, GTIN-koodi tai valmistajan tuotekoodi 
BMEcat-tiedostossa ja Sähkönumerot.fi-tuotekortilla 
ovat samat 
 
Tuo tiedot BMEcat-tiedostolla –toiminto löytyy 
Tuotetiedot-välilehdeltä. 

 

5.2 ETIM-tietojen siirto ETIM-BMEcat-tiedostolla Sähkönumerot.fi-palvelusta asiakkaille 

 
Kaikki Sähkönumerot.fi-palveluun tallennetut 
yrityksenne tuotteiden ETIM-tiedot voi lukea ulos 
Sähkönumerot.fi-palvelusta ETIM-BMEcat-tiedostoksi 
ja lähettää edelleen tukuille tai muille asiakkaille.  
 
Vie tiedot BMEcat-muodossa –toiminto löytyy 
itsepalvelukäyttäjillä Tuotetiedot-välilehdeltä. 

Määrittele missä ETIM-versiossa haluat tiedoston ja 
lataa se koneellesi ja lähetä edelleen asiakkaillesi.  
 
Jos haluat vilkaista, millaisesta tiedostosta on kyse, 
voit avata sen esim. interner explorer-selaimella.

 


