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Sähkönumerot.fi

Sähkönumerot.fi sisältää 250.000 aktiivisen tuotteen tiedot ja näistä lähes 160.000 tuotteella on 
ETIM:n mukaiset tekniset tiedot palvelussamme. Tiedon tuottaa maahantuoja/valmistaja itse. 
Kaikki tuotetieto on standardoidussa muodossa ja näin helppo käyttää jokaisessa toimitusketjun 
vaiheessa.



Digitaalisen standardoidun 
tuotetiedon valtaväylä



Suunnittelija

Sähkönumerot.fi mahdollistaa kattavien tuotetietojen hyödyntämisen 
suunnitteluprosessissa. Halutessaan suunnittelija voi määrittää palvelussa 
tuotteen tärkeimmät ominaisuudet nimeämättä itse tuotetta. 

CADMATIC

VERTEX

Tuotteiden tiedot 
rajapintojen avulla 
suunnitteluohjelmiin

Tuotteiden tiedot 
suunnittelijan 
käytössä koko 
prosessin ajan

Ohjelmistoista on suora linkki 
sähkönumerot.fi –palveluun ja 
tuotekortilta myös valmistajan 
tuotesivulle.



Suunnittelija

Hakutuloksen voi viedä Tuotekansioon, tallentaa linkkinä sekä valitut tuotteet 
voi tallentaa myös pakattuna tiedostona

Suunnittelijaa avustavia toimintoja:
• Monipuoliset hakutoiminnot

• Vapaa tekstihaku
• Sähkönumero
• Toimittajan mukaan
• Tuotemerkin mukaan
• Sähkönimikkeistön mukaan
• Yleisnimi
• Tekniset ominaisuudet ETIM:n

mukaan



Urakoitsija

Suunnittelija
• Valmis tuotelistaus tai
• Geneerinen tuote, jonka 

ominaisuudet on määritelty 
Sähkönumerot.fi-palvelussa

Urakoitsija
• Valmis tuotelistaus, helppo siirtää 

hankintaan ja asennukseen tai
• Tuotteet joiden ominaisuudet on 

määritelty, on helppo löytää 
sopivat tuotteet kohteeseen

Rakennuttaja
• Kun tuotetieto on standardoidussa 

muodossa, on rakennuttajan halutessaan 
helppo hyväksyä kohteen tuotteet



Urakoitsija

Urakoitsijan tuotevalintaa helpottavia 
toimintoja:
• Monipuoliset hakutoiminnot

• Vapaa tekstihaku
• Sähkönumero
• Toimittajan mukaan
• Tuotemerkin mukaan
• Sähkönimikkeistön mukaan
• Yleisnimi
• Tekniset ominaisuudet ETIM:n

mukaan
• Tuotevertailu mahdollistaa helposti 

vastaavan tuotteen esittämisen ja 
hyväksynnän sekä Suunnittelijalta että 
Rakennuttajalta



Tuotevertailu –koko toimitusketjun työkalu



Rajapinta
 Sähkönumerot.fi –palvelun rajapinnat toimivat nyt molempiin suuntiin

• Yritys voi käyttää palvelua oman tuotetiedon master-tietokantana tai

• Yritys voi tuoda tiedot palveluun omasta järjestelmästään

 Rajapintoja hyödynnetään myös 

• Sähkötukkuliikkeille tiedot siirtyvät rajapintojen avulla heidän järjestelmiinsä

• Toiminnanohjausjärjestelmissä

• Suunnitteluohjelmissa

• Taloushallinon ohjelmistoissa

• Materiaalihallinnanratkaisuissa

• Määrä- ja tarjouslaskennassa

• STUL:n tarjouslaskennan Pakettirekisterissä

• + + +



Yhteenveto

• Tuotteiden tiedot on standardoidussa muodossa
• Kaikkien yritysten tuotetiedot ovat 

yhdenmukaiset
• Tiedot siirtyvät järjestelmiin rajapintojen kautta
• Yhteinen tapa koko toimitusketjussa vähentää 

virheiden mahdollisuutta

Standardoitu yhdenmukainen tuotetieto lisää 
laatua ja säästää rahaa! 



Kiitos ja hyvää kevättä 

Jarmo Raninen, STK
Asiantuntija
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