
Med SafeTrade syns du för de
offentliga upphandlarna och

inköparna i hela Sverige!

Den rikstäckande produkt- och leverantörsdatabasen för offentlig sektor

Presentera ditt företag!

Ta kontroll över din information!

Öka dina möjligheter att bli hittad!
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SafeTrade är offentlig sektors egen rikstäckande produkt- och
leverantörsdatabas. Det är en oberoende lösning med en mångårig
historik. SafeTrade är utvecklad för och i samarbete med inköpare och
upphandlare i stat, kommun och landsting och fungerar som ett stöd i
inköpsprocessen.

Idag använder närmare 500 kommuner, landsting och myndigheter,
samt bolag ägda av dessa, lösningen för att söka och utvärdera
produkter, tjänster och leverantörer samt ta del av övrig affärs-
information.

• Obegränsat antal sökord

• Länkar till hemsida och
e-post

• Utökade företagsuppgifter

• Kontaktuppgifter

• Kontaktpersoner

• Egen logotyp

• Branschtillhörighet

• Referenser

Ta kontroll över din informationoch öka
dina möjligheter att bli hittad!
Som leverantör till offentlig sektor erbjuds du insyn, kontroll och
möjlighet att själv lyfta fram  och styra informationen som är kopplad
till din verksamhet i SafeTrade.

Vad innebär ett medlemskap?
Ett medlemskap innebär bl.a. att ni som leverantör enkelt kan lägga in
uppgifter för att säkert bli hittad, ge en tydlig bild av er verksamhet,
produkter och tjänster liksom att underlätta kontakter med rätt person
på företaget.

Du tar själv kontrollen över upphandlarnas tillgång till positiv och viktig
information om ditt företag. Ni kan lägga in följande information i
SafeTrade och uppdatera den så ofta ni vill:

All information du lägger in är sökbar för
användarna
Här kan du också samla intyg, produktbeskrivningar, prislistor, certifikat
och andra dokument som efterfrågas av köpande myndigheter – enkelt
för användarna att själva ladda hem.
Du kan när som helst uppdatera och komplettera uppgifter och infor-
mation om ditt företag. All information du lägger in i SafeTrade är
sökbar för andvändarna, både genom kategorisering och fritextsökning.

• Certifieringar

• Särskilda kriterier

• Företagspresentation
(fri text)

• Fackliga avtal

• Produktinformation

• Egna dokument såsom
prislistor, faktablad,
produktblad, broschyrer,
företagsinformation m.m.

Den rikstäckande produkt-
och leverantörsdatabasen



Visa ert medlemskap i SafeTrade!

Som seriös leve-
rantör får du dels
ett Medlemsbevis
i SafeTrade.

Du har också rätt
att fritt använda
SafeTrades
Medlemslogotype
i din marknadsföring
såsom hemsida,
trycksaker m.m.

500 inköpsorganisationer söker
aktivt i SafeTrade
Inköpare och beslutsfattare i närmare 500 inköpsorganisationer
är idag registrerade SafeTrade-användare. Det innebär att in-
köpare och upphandlare i stat, kommun och landsting aktivt
använder SafeTrade i samband med både avrop och direkt-
upphandling.

Med SafeTrade får beslutsfattarna en aktuell helhetsbild av
företagen, de skapar listor över egna leverantörer, gör urval och
utför kontroller vid upphandling. De har med andra ord tillgång
till ett effektivt Internetverktyg och en aktuell och leverantörs-
databas på nätet.

Oberoende lösning med kopplingar
till andra system
Många inköpsorganisationer har valt att koppla sina egna
inköps- och upphandlingssystem direkt till SafeTrade.
Lösningen är också öppet för integration med ett flertal ledande
upphandlings- och publiceringsverktyg på marknaden.

Basinformationen består av uppgifter hämtade direkt ur
kommuners, landstings och statliga myndigheters leverantörs-
reskontror och fler tillkommer hela tiden. Databasen upp-
dateras och kontrolleras kontinuerligt och fylls ständigt med
nya uppgifter.

MEDLEMSBEVIS

www.safetrade.se

Den rikstäckande produkt- och leverantörs-
databasen för offentlig sektor

Så använder offentlig
sektor SafeTrade
1. Som inköpsstöd ute i

organisationerna

• För att veta vilka leverantörer som
används av den egna organisationen.

• För att hitta nya/alternativa leverantörer,
för inköp eller vid upphandlingar.

• För att hitta/få information om leveran-
törer av en viss produkt eller tjänst.

• För att göra kontroller, både av nya och
befintliga leverantörer.

2. För central leverantörsanalys
SafeTrade gör en total genomgång av hela
den inlagda leverantörsreskontran och
levererar statistik och ekonomiska fakta
kring samtliga leverantörer, bland annat
för att eliminera de oseriösa leverantö-
rerna. Senaste beställare av denna tjänst
är Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms
stad och Nacka kommun.

3. För effektivare inköpsprocesser

• En gemensam produkt- och leverantörs-
databas för stat, kommun och landsting.

• Gör det snabbt och enkelt att finna
lämpliga leverantörer.

• Ett vektyg där produkt- och leverantörs-
information finns samlad och aktuell.

• Ett verktyg för dokumentation och
ekonomisk kontroll såsom kreditkontroll
och bevakning.

• Ett verktyg för att undvika oseriösa
leverantörer.

• Öppet för integration med egna interna
upphandlingssystem.

• Öppet för integration med flertalet
ledande upphandlings- och publicerings-
verktyg på marknaden.

• Gör det möjligt att dela information med
andra upphandlare /upphandlande
enheter.

• Gör det möjligt att spara sökfrågor och
sökresultat för fortsatt bearbetning
såsom sändlistor m.m.



Företagsnamn Organisationsnummer

Adress Postadress

Företagets e-postadress Företagets hemsida ( www)

Telefon Fax

Kontaktperson E-post till kontaktperson

Telefon till kontaktperson Namnteckning

Datum Namnförtydligande
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Vill du veta mer
om SafeTrade?
Du är alltid välkommen att
kontakta någon av våra
projektledare på telefon
08-591 139 40.

Du kan också faxa till
08-591 290 15 eller skicka
e-post till info@safetrade.se.

Mer information finns dessutom
på www.safetrade.se

Medlemsskap
Medlemsavgiften för medver-
kan i SafeTrade är 2 465 kronor
för löpande 12 månader exkl.
moms. Inga övriga kostnader
tillkommer.

Presentera ditt företag
i SafeTrade!
• Gör ditt företag, dina produkter och tjänster

sökbara och enhetligt presenterat för inköpare
och upphandare i offentlig sektor.

• Ge inköpare tillgång till ständigt aktuell
affärsinformation på nätet.

• Styr själv hur ditt företag, dina produkter och
tjänster ska presenteras. Konrollera och uppdatera
informationen när du vill och hur ofta du vill.

• Publicera information i form av faktablad,
prislistor, produktbeskrivningar och andra
dokument som efterfrågas av de köpande
myndigheterna – enkelt för användarna att hitta
och själva ladda hem.

• Lägg in obegränsat antal sökort samt direktlänkar
till er hemsida.

• Ett medleskap innebär också möjlighet att finnas
med och vara sökbar i DIBUS – en databas för
offentlig upphandling.

Anmälningstalong
Skicka talongen till:
SafeTrade, Söderbyvägen 3C,
195 60 Arlandastad
eller faxa till: 08-591 290 15.

Anmäl dig på
hemsidan
Gå till www.safetrade.se.
Klicka på knappen ”Registreta ditt
företag” och följ instruktionerna.

Bekräftelse
Inom några dagar får du en
bekräftelse, medlemsbevis  samt
inloggninguppgifter med posten.

SafeTrade Tel: 08-591 139 40 E-post: info@safetrade.se Plusgiro: 1 78 88-9
Söderbyvägen 3C Fax: 08-591 290 15 www.safetrade.se Bankgiro: 5968-4944
195 60 Arlandastad Org.nr: 556250-3598

Anmälningstalong

Vi vill bli medlem i SafeTrade – produkt- och leverantörsdatabasen för offentlig sektor.
Den administrativa avgiften är 2 465 kr för 12 månader exkl. moms.

Inga övriga avgifter tillkommer.


