Norsk UNSPSC
Hva er UNSPSC?

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) er:
• Produsent-/leverandøruavhengig klassifiseringssystem for varer og
tjenester på produktgruppenivå
• Benyttes i elektroniske produktkataloger og som verktøy for
statistikk og ledelsesinformasjon
• Viktig verktøy for både kjøpende og selgende virksomheter
• Internasjonal standard eid av FN (UNDP)
• Ca. 21.000 koder, 55 segmenter. Oversatt til 13 språk
• Forvaltes internasjonalt av GS1 (www.gs1.org)
• Forvaltes nasjonalt av GS1 Norway (www.gs1.no)
• Dekker «alle» bransjer
• Gratis tilgjengelig på Internett – også på norsk
UNSPSC er et hierarkisk klassifiseringssystem som har fire nivåer.
Hvert nivå består av en tosifret numerisk tallkode og en tekstbeskrivelse.
I databaser og andre datalagringsmiljøer er UNSPSC-klassifiseringen
representert ved en numerisk kode.

Hvorfor UNSPSC?

Kategorisering av varer og tjenester i henhold til UNSPSC er obligatorisk i
produktkataloger som skal benyttes på markedsplassen for det offentlige
(ehandel.no) og de fleste andre elektroniske markedsplasser i Norge og
internasjonalt.
UNSPSC er et viktig element i innkjøpsorganisasjonenes arbeid for
effektiv elektronisk samhandling internt i egen organisasjon og med sine
leverandører.

UNSPSC gjør det bl.a. mulig å:
• Få god oversikt over hvilke type produkter som kjøpes fra
hvilke leverandører.
Dette gir grunnlag for:
    - Bedre innkjøpsstrategi – prioritering og differensiering
    - Bedre avtaler – produktstandardisering og volumforpliktelser
    - Lojalitet i forhold til rammeavtaler
    - Effektive tiltak mot korrupsjon
• Forenkle fakturahåndtering og regnskapsføring ved å:
- Knytte varer og tjenester som kjøpes til intern kontoplan
    - Automatisere konteringsarbeidet og bedre kvaliteten på
  attestasjons-/anvisningsinformasjonen
UNSPSC benyttes internasjonalt og på tvers av bransjer, noe som gir
redusert risiko og gode muligheter for gjenbruk av kategoriseringsarbeid
for leverandørene til norsk offentlig sektor.
Hvordan ta i bruk UNSPSC?
Norsk UNSPSC kan hentes gratis fra www.unspsc.no.
Leverandører kan selv knytte sine produkter mot UNSPSC i elektroniske
produktkataloger.
Deltakende foretak og offentlige virksomheter
GS1 Norway er ansvarlig for arbeidet med å etablere en norsk verifisert
oversettelse av UNSPSC. For informasjon om deltakende foretak og offentlige virksomheter, se www.unspsc.no.

Linker
www.unspsc.com
www.gs1.no
www.unspsc.no

