Certikonto
I hela världen ökar miljömedvetandet och efterfrågan på
certifierade produkter. När svensk skogsråvara handlas
på en global marknad med global konkurrens förutsätter
konsumenterna på den svenska och globala marknaden
att svenska skogsföretag tar miljöansvar och bedriver
ett hållbart skogsbruk. Certikonto bidrar till att öka verkningsgraden av certifierad råvara och branschen kan
känna trygghet i att IT-stödet följer de ”affärsregler” som
certifieringsorganisationerna satt upp.

Vad kan Certikonto erbjuda dig?
Med ett kontosystem för certifierade
volymer kan SDCs kundföretag enkelt
hålla reda på hur stora volymer certifierad råvara som man köpt respektive
sålt.
Uppföljningsmöjligheter vid valfri
tidpunkt med full spårbarhet.
I Certikonto kan för närvarande
certifierade volymer enligt PEFC och
FSC:s regelverk hanteras.
Sammanfattningsvis bidrar Certikonto till att:
• Ökad verkningsgrad
• Minskad administration
• Baseras på certifieringsorganisationernas regelverk

Certikonto när mätningstransaktionen
sparats i Viol.
Mätningstransaktionen innehåller
den information som behövs för att uppdatera saldo på rätt Certikonto.
Hur funkar det i korta drag?
Råvaran från skogen fyller på köparens
konto enligt gällande regelverk.
I affärsled två till sex tappas säljarens konto av och köparens konto fylls
på med kvantitet enligt förutsättningar
bestämda i Certikonto och Styrande
dokument för respektive affär.
För affärer med certifierad råvara,
som inte hanteras i Certikonto via Viol
så finns det möjlighet att manuellt göra
insättningar och uttag.

När kan du hämta information om
certifierad råvara?
Certifierade kvantiter tillförs
automatiskt via Viol i realtid eller genom manuell insättning av volymer.
Informationen finns tillgänglig i
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Certikonto
Vad säger regelverket?
• Råvaran ska komma från certifierat skogsbruk.
• Råvaran får inte vara importerad
• Mätningen ska vara tredjepartskontrollerad
• Mätningen ska vara vederlagsgrundande.
• Certifierade kvantiter får inte sparas mer än
12 månader
Hur gör du för att skaffa ett Certikonto?
• Se till att ditt företag har certifikat med rätt
omfattning och att certifikatet tillåter kontometod. Kontakta din certifierare
• Säkerställ att aktuella virkesorder/kontrakt
uppfyller regelverket.
• Beställ en Site för ditt företag.
• Beställ behörighet till att använda Certikonto
Vill du veta mer om Certikonto hänvisas du
till www.sdc.se/tjänster/certikonto eller SDCs
kundtjänst.

