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Registrera artiklar och ange försäljningsvärde
Du som är certifierad för ett eller fler av följande regelområden; livsmedelsförädling,
fodertillverkning, produktionshjälpmedel och import/införsel ska senast 15 mars varje år redovisa
föregående kalenderårs försäljningsvärde för dina KRAV-certifierade produkter på artikelnivå.
För att kunna registrera artiklar och ange försäljningsvärde i Mitt KRAV måste du ha ansökt eller vara
godkänd för någon eller några av regelområde:
•
•
•
•

Livsmedelsförädling
Import/införsel
Fodertillverkning
Produktionshjälpmedel

Så här gör du för att logga in:
1) Gå till Mitt KRAV https://mitt.krav.se och logga in.
2) Fyll i e-postadress och lösenord (har du glömt lösenordet börja med att återställa det genom
att trycka på knappen Glömt ditt lösenord?)
3) Tryck på Logga in

4) Du är nu inne i Mitt KRAV

Så här gör du för att registrera artiklar:
5) Klicka på Artiklar i menyn till vänster (för att artiklar ska komma upp under menyn
Rapportera måste regelområde livsmedelsförädling, import/införsel, fodertillverkning
och/eller produktionshjälpmedel vara ansökt eller godkänt under menyn Min certifiering,
Mina regelområden)

6) Då kommer en ny sida upp; Artiklar
7) Klicka på + Lägg till artikel

8) Nu dyker artikelregistreringssidan upp. Det finns en mängd av information under
som ska fyllas i och om oklarheter uppstår.
9) När all information är ifylld tryck på Spara

10) Nu visas artikeln på sidan

11) Upprepa proceduren tills alla artiklar är inlagda

om vad

Så här gör du för att registrera försäljningsvärde:
Försäljningsvärde ska rapporteras årligen. Senast 15 mars varje år redovisas föregående kalenderårs
försäljningsvärde för dina KRAV-certifierade produkter på artikelnivå.
OBS! Den användaren som ska skicka in försäljningsvärdet måste ha admin-behörighet i Mitt KRAV,
dvs på den kontaktpersonen måste rutan ”kan även hantera andra användare” vara ikryssad.
12) Klicka på Ange försäljningsvärde (2016) Denna knapp byter år så för rapportering av 2017
års försäljningsvärde kommer det stå ”Ange försäljningsvärde (2017)”
13) Nu visas de artiklar som det ska redovisas försäljningsvärde för.

14) Fyll i försäljningsvärde för respektive artikel i rutan till höger.

15)

När alla försäljningsvärden är ifyllda (rutorna blir ”grönmarkerad”) klicka på Skicka in

försäljningsvärde. Om det inte skett någon försäljning på en viss artikel sätt värdet till noll (0).
Försäljningsvärdet kan bara skickas in en gång så var noggrann och kontrollera att värden/t är rätt
innan trycker du på knappen Skicka in försäljningsvärde.

Några punkter att tänka på :
•

Om en artikel tas bort ur sortimentet under innevarande år så ska ändå försäljningsvärde
anges för den produkten året efter och den kommer finnas upptagen i listan över produkter
som det ska anges försäljningsvärde för i Mitt KRAV.
Tex; Syltboden säljer blåbärssylt under första halvan av 2016 men bestämmer sig för att ta
bort den artikeln ut sortimentet under andra halvan av 2016 och tar bort den från
artikellistan i Mitt KRAV. Artikeln försvinner från listan men ligger kvar under fliken ange
försäljningsvärde 2016. Näst kommande år senast den 15:e mars 2017 ska således
försäljningsvärde för 2016 anges för blåbärssylten som sålt under första halvan av 2016.

•

När rutan på artikelkortet ”Jag vill att artikeln ska synas på KRAVs hemsida” är ikryssad så
kommer artikeln vara sökbar av andra KRAV-certifierade företag i Mitt KRAV i den nya
sökmotorn ”Hitta KRAV-märkt”. (Rutan är ikryssad till du klickar bort markeringen.)

•

Om du har ett moderbolag och två eller flera produktionsplatser och du vill att en artikel ska
visas på en specifik produktionsplats så behöver denna produktionsplats kryssas i på
artikelkortet. Alla artiklar visas alltid på moderbolaget.

•

På företag med kedjecertifierade enheter rapporteras enbart försäljningsvärde på
moderbolaget, ej på enheterna.

