
Bruksanvisning till 

S-gruppens 

produktinformationsportal 
Välkommen till S-gruppens produktinformationsportal! 

Vid första inloggningen ombeds du skapa ett lösenord för användning av webbportalen. Uppdatera vid 

behov för- och efternamn, ange lösenordet och acceptera användarvillkoren, varefter Kirjaudu (Logga in) -

knappen aktiveras. 

 

I fortsättningen sker inloggningen med det givna lösenordet och användarnamnet är e-postadressen dit 

meddelandet om registreringen skickats. Produktinformationsportalens webbadress är: 

https://supplierportal.sok.fi/hsx/html/login.html. Vi rekommenderar att du sparar länken i favoriterna. 
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Vid frågor eller i eventuella problemsituationer, vänligen kontakta 

Ässätuki: 

e-post: assatuki.partner@sok.fi 

telefon: 010 76 80500 

 

Efter inloggningen öppnar sig produktinformationsportalens Startsida. 

Att skicka produktinformation till S-gruppen. 

För att kunna skicka din produktinformationsblankett till S-gruppen, behöver du endast välja Lähetä 

tiedosto Hotfolderiin (Skicka filen till Hotfolder) på webbportalens startsida. Hotfolder är en webbaserad 

datalagring, varifrån filerna laddas upp till S-gruppens datasystem. 

 

Efter att du valt ’Skicka filen till Hotfolder’, öppnar sig rutan nedan. Välj den produktinformationsblankett 

du vill ladda upp genom att klicka på ’Browse’. 

 

Välj den ifyllda produktinformationsblanketten och tryck på ’Open/Öppna’. 
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Efter att du valt blanketten, syns filen du valt på rutan. Genom att trycka på ’Upload File’ uppladdas 

produktinformationsblanketten till S-gruppens datasystem. 

 

Medan uppladdningen av produktinformationsblanketten pågår, syns en rullande ikon på rutan. Efter 

uppladdningen kommer följande meddelande: 

Tiedoston lataus onnistui (Uppladdning av fil lyckades). 

Olemme yhteydessä tarvittaessa sähköpostitse (Vi tar vid behov kontakt per e-post). 

 

Ifall det förekommer felaktiga uppgifter på blanketten skickar portalen en felrapport Virheelliset nimikkeet 

(Felaktiga produktbeteckningar) per e-post. Korrigera uppgifterna i den ursprungliga 

produktinformationsblanketten och ladda upp filen på nytt.  



När produktinformationen har lagrats i S-gruppens datasystem, kan du logga ut ur portalen genom att 

klicka på Kirjaudu ulos (Logga ut) i övre hörnet till höger på sidan. 

 

Ändra lösenord 

Ifall du vill byta ditt lösenord, ska du välja Omat käyttäjät ja tapahtumaloki (Egna användare och 

transaktionslogg) i panelen till vänster. 

Genom att välja Käyttäjäyhteenveto (Användaröversikt) > Valitse toiminto (Välj funktion) > Palauta 

salasana (Återställ lösenord) får du ett e-postmeddelande. Du kan återställa lösenordet genom att följa 

länken i meddelandet. 

Avsändare: hsx_admin@mail.sok.fi 

Rubrik: S–ryhmän tuotetietoportaali: Palauta salasana (S-gruppens produktinformationsportal: Återställ 

lösenord) 

 

 

 

När du klickar på länken öppnas en webbsida där du kan ange det nya lösenordet. I fortsättningen gäller 

det nya lösenordet när du loggar in till portalen. 

 

  



Uppdatera dina uppgifter 

Du kan uppdatera och redigera dina uppgifter genom att välja Muokkaa omia asetuksia (Redigera egna 

inställningar) i menyn. Du kan redigera namn, e-postadress och språkval för portalen (finska och engelska). 

Här kan du även ange vilka transaktioner du vill få notifikationer om per e-post. 

 

 

 

 

  



Lägg till nya användare 

Du kan lägga till nya användare i produktinformationsportalen. Användarna kan ladda upp 

produktinformation till S-gruppens datasystem genom portalen på samma sätt som den ursprungliga 

användaren. 

Användare läggs till i menyn Omat käyttäjät ja tapahtumaloki (Egna användare och transaktionslogg). 

Klicka på länken Luo uusi käyttäjä (Skapa ny användare) nedanför Käyttäjäyhteenveto (Användaröversikt). 

 

Denna funktion öppnar ett nytt fönster, där du kan ange den nya användarens uppgifter. Vänligen ange 

användarens förnamn och efternamn samt e-postadress. E-postadressen fungerar som användarnamn för 

den nya användaren. Observera att en e-postadress endast kan registreras i portalen en gång. När du 

klickar på Tallenna (Spara) får den nya användaren ett e-postmeddelande som innehåller en inbjudan till 

portalen. 



 

 

 


