
Vi tar hand om dina produkter



VÄLKOMMEN TILL ÖLAND Och FAMILJEN cALMIUS

OPV är ett familjeägt IT-företag beläget i Färjestaden på Öland. 

Sedan 1992 har vi utvecklat produkter och tjänster till den 

europeiska dagligvaruindustrin och har idag 370 leverantörer 

anslutna. Vi är specialiserade på produktbilder och produkt-

information med allt från fotografering och bildredigering till 

mediasystem och webbapplikationer. Om du anförtror oss med 

dina bilder och produktinformation är du i trygga händer.

Vi tar hand om dina produkter.

 

Vi tar hand om dina produkter

JOhAN hAR ORDET …

För oss är våra kunder vår största till-

gång. Tack vare ert förtroende kan vi 

vidareutveckla våra produkter – en ut-

veckling som innebär att vi fortsätter  

att ligga i framkant inom branschen.

Den feedback vi får från er är ovär-

derlig för att vi även i framtiden ska 

kunna leverera de tjänster och pro-

dukter ni vill ha.

Vi har också förstått att alla som 

jobbar inom livsmedels- och daglig-

varubranschen efterlyser en standard 

som ska underlätta bildhantering och 

produktinformation. Vi håller helt och 

hållet med!

Låt oss hoppas att de olika bransch-

organisationer som är involverade tar 

tag i detta. Den dag det blir verklighet 

med en branschstandard, vill vi förstås 

vara med och utveckla den.

Tillsammans med er. 

VD, Johan Danielsson

Väderkvarnar är starkt förknippade med Öland – solen 

och vindarnas ö. Under mitten av 1800-talet hade Öland 

cIrka 2000 kvarnar. Idag återstår cirka 355 stycken.



KVALITET MED pERSONLIg SERVIcE

Ni som kund erbjuds ett komplett sammansatt arbetssätt för er 

bild – och produktinformation. Vi hjälper er att nå ut till alla de 

som har behov att kunna ta del av produktbilder, miljöbilder,  

bilder för space management, produktblad, reklamfilmer etc. 

med tillhörande produktinformation. Antingen väljer ni enbart 

att vara synliga på våra tjänster eller så väljer ni att komplettera 

detta med en egen kundanpassning där ni som kund får 

möjlighet att spegla informationen till en ”egen bildbank” i 

egen grafisk profil.

Har ni behov av hyllkantsetiketter, säljblad eller sortiment-

listor är detta något som ni själva skapar i vår nya lättarbetade 

webbapplikation, Easy Label Creator.

Genom ett långt och väl fungerande samarbete med varu-

producenter, grossister, säljbolag och övriga användare blir vi 

er länk för den externa hantering ni behöver för Era bilder 

och tillhörande textinformation. Vi ser till att ni får rätt bild 

och rätt text på rätt plats.

När ni har valt att arbeta med våra tjänster får ni hela 

tiden ta del av de uppdateringar som görs efter marknadens 

krav och önskemål, där snabba förändringar ibland kräver 

snabba beslut.

EgEN KONTROLL

OPV har egen kvalitetskontroll för att försäkra 

att bland annat bilder och produktinformation 

håller godkänd kvalitet hela leveranskedjan 

igenom, för så väl bilder till tryck som för 

produktinformation till e-handel.

Det är dock alltid ni, våra kunder, som god-

känner och publicerar era egna bilder med 

tillhörande produktinformation.

På så sätt kan ni alltid vara försäkrade att 

bilder och produktinformation som levereras 

av våra system är validerad och godkänd. 

Som kund till våra system har ni alltid full 

kontroll över vad som ska publiceras, när det 

ska publiceras och till vilka.

SÄKERhET

Våra produkter är helt egenutvecklade och 

administreras endast av oss. Vi har en mycket 

hög säkerhet i våra system, vilket regleras 

via avtal, så att ni som kund kan känna er 

trygga när ni valt oss som samarbetspartner.

I trygga händer …



Ölandsbron invigdes den 30 september 1972 och är 6 072 meter lång och 41,69 meter hög. Ett korrekt svar 

på Killinggängets fråga i Nilecity 105,4 finns inte men en uppskattning från Trafikverket är ca. 20 000 bultar.

”OPVs bildbank är jättebra, ett enkelt och smidigt system som vi har använt i ett par års tid. Just enkelheten 

gör det smidigt för våra samarbetspartners att hitta rätt bland våra produkter i de länder vi är verksamma. 

I dagsläget har vi speciella länkar till bildbankena för Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland och 

England och vi är på gång att få samma system för Norge och Litauen. Där visas de produkter vi har i 

respektive land och vi känner oss väldigt trygga med OPVs system”. 

NORDIc SUgAR – ANN-LOUISE SEgERhAg, pROJEKTLEDARE

Borgholms Slott är ruinen av det storslagna barockpalats som Karl X 

Gustav byggde utanför Borgholm på Öland vid mitten av 1600-talet.

”Proffsigt, enkelt och rationellt. Vi är otroligt nöjda och jag kan inte se att vi 

behöver något annat eller någon annan leverantör av de här tjänsterna”.

ARLA FOODS – URbAN hÄggLUND, KAM pRIVATA KUNDER



OPV Online

LEDANDE SAMLINgSpLATSEN

OPV Online är en webbaserad produktdatabas med bild- och 

produktinformation. Det är idag den ledande samlingsplatsen 

för produktinformation inom svensk detaljhandel.

I OPV Online medverkar idag merparten av Sveriges daglig-

varuleverantörer med cirka 2800 varumärken anslutna.

TILL ALLT Och ALLA – DygNET RUNT

OPV Online erbjuder detaljhandelskedjor, reklambyråer, annons-

avdelningar, tryckerier och tidningar en gemensam plats där 

de dygnet runt kan hämta aktuell korrekt information. 

Systemet erbjuder även export av önskad information till 

näthandel och andra internetlösningar.

LAgRAD INFORMATION

I OPV Online kan man lagra högupplösta produktbilder, miljö-

bilder, logotyper, produktinformation såsom näringsinformation, 

innehållsdeklaration, allergiinformation, produktmärkning, varu-

certifikat, EAN och övriga koder.

All bild- och produktinformation som finns i OPV Online 

är godkänd av respekive leverantör via ett digitalt korrektur-

system. Bilderna i OPV Online finns tillgängliga i filformaten  

TIFF, EPS och JPG och samtliga produktbilder är frilagda. Bilderna 

kan laddas ner till datorns hårddisk eller skickas via e-post.

ANSLUTNA SySTEM

OPV Online är det enda systemet som automatiskt förser ICA, 

Coop, Bergendahl, Axfood, Apoteket AB och Apotek Hjärtats   

interna bildbanker med bilder och produktinformation. 

Vi levererar alltid bilder och produktinformation enligt de 

specifikationer som önskas av externa bildsystem.

ApOTEKSSySTEM

Apoteksföretagen Apoteket AB, Vårdapoteket, 

Apotek Hjärtat, DocMorris Apotek, Kronans 

Droghandel, Boots AS, Apoteksgruppen och 

Medstop har tecknat avtal med OPV gällande 

leverans av produktbilder och produktinforma-

tion från systemet OPV Online och OPV Space.

IcA SVERIgE Ab

OPV Online förser ICAs egna bildbank, ICA 

Reklamen i Kungälv, med produktinformation  

och bilder varje dag. Vi levererar alltid efter ICAs 

kravspecifikation. OPV Online förser också 

ICAs nyhetsavdelning med bilder som används 

i deras nyhetspresentationer ut mot butiker.

OPV Online förser också ICAs webbutiker 

med produktinformation och bilder. Vi kan 

koppla OPV Online till alla E-handelsbutiker 

oberoende vilken plattform ICA-butiken har valt.

cOOp SVERIgE Ab

OPV Online förser Coops egna bildbank, Coop 

Mediebank, med produktinformation och bilder 

varje dag. Vi levererar alltid efter Coops krav-

specifikation.

OPV Online förser också Coops centralt styrda 

webbutiker med produktinformation och bilder.  

De två systemen är Coops e-handel mot 

landsting och kommun, www.butiken.coop.se 

och webbutiken Mataffären.se.

AxFOOD SVERIgE Ab

Axfoods reklamavdelning är ihopkopplade med 

OPV Online via sitt intranet. OPV Online förser 

också Axfoods webbutik (www.netxtra.se) samt 

Axfoods Mediaplan med produktinformation 

och bilder.

NETTO

OPV Online förser Nettos mediaavdelning med 

produktbilder via OPV Online.

Kundcase



OPV Online+

pågEN Ab  
– NILS RhODIN, SALES pROMOTION chEF

”Pågen AB har varit anslutna till OPV Online  

sedan 2001 och ingår i OPV Onlines automa-

tiska distribution av bilder och produktinfor-

mation till alla kedjor och externa kanaler. 

Med hjälp av ´OPV Online – Eget Mediasystem´ 

har vi kunnat profilera en egen bildbank via 

vår egna hemsida.

Pågen behöver fortfarande bara upprätthålla 

ett system via OPV Online som sedan speglas 

över till vår egna bildbank, som har sin egna 

design, menyer och struktur.

Vi använder också ´OPV Space för våra pro-

duktbilder, som vi använder i vårt eget space-

program”.

KundcaseOpV ONLINE  EgET MEDIASySTEM

Kunden kan fullt ut nyttja OPV Onlines relationsdatabas på egen 

internetsida och på så sätt få en specialversion av OPV Online 

efter egna kravspecifikationer. Det egna systemet använder 

sig av OPV Online-databasen, men kan sedan utrustas med 

egen grafisk profil och egen ny användarstruktur etc. Kunden 

behöver endast upprätthålla riktigheten av bilder och data 

på OPV Online då detta speglas över i realtid till kundens 

egna mediabank.

OpV ONLINE  pRODUKTLISTNINg

Kunden kan fullt ut nyttja OPV Onlines relationsdatabas på 

egen internetsida för att skapa sidor med det egna produkt-

sortimentet.

Produkterna kan listas helt enligt kundens önskemål avse-

ende grafik och struktur. Kunden behöver endast upprätthålla 

riktigheten av bilder och data på OPV Online då detta speglas 

över i realtid till kundens egna produktlistning.

 

En nyhet är att vi har gjort det lättare än någonsin för OPV 

Online anslutna leverantörer att få en autogenererad produkt-

listning på er egna hemsida. På eran hemsida, i HTML-koden 

för den sida som ska vara er produktlistning, så placeras en 

inkludering till ett JavaScript, en så kallad Jwidget. Sedan 

hämtas produktinformationen från våra servrar per automatik.

+

+



OPV Integration

AFFÄRSSySTEM TILL OpV ONLINE Och SpAcE

Varje affärssystem är unikt och därför finns ingen generell 

integrationslösning för alla. Istället utvecklas en egen inte-

grationslösning för varje kund, baserat på de förutsättningar 

som finns. Vissa kanske har ett affärssystem som är komplett 

och kompatibelt nog för att det ska kunna skapa, redigera och 

radera produkter automatiskt i våra system, lägga upp de bilder 

som krävs, sätta publiceringsnivåer vid olika tidpunkter o.s.v.

Andra väljer kanske en enklare lösning, där de exporterar 

ut viss produktinformation till befintliga produkter, men har 

kvar viss manuell justering – exempelvis för att skapa/radera 

produkter, lägga in bilder, ställa in publiceringnivåer, se till så 

produkterna hamnar under rätt kategorier o.s.v.

Exakt vad tjänsten ska kunna göra kommer vi fram till gemen-

samt efter att ha tittat på vilken kompatibilitetsnivå som går 

att uppnå och vilken ambitionsnivå som kan vara lämplig.

 

TEKNIK

På vår sida utvecklas en SOAP XML webbservice som ni kan 

kommunicera med, samtidigt som ni tar fram en modul eller 

fristående program till affärssystemet, avsett att kommunicera 

med web servicen och skicka över den data som behövs.

Exakt vilka funktioner som webbservicen ska exponera, hur 

de ska fungera, och hur datastrukturerna ska se ut kommer vi 

ju såklart överens om innan vi börjar bygga.

Webbservicen är en passiv tjänst som bara ligger och lyssnar 

på anrop. Det är alltså ni som initierar överföringarna. Därmed 

har ni själva full kontroll över vilken information som går över 

och vid vilken tidpunkt det sker.

 

SpENDRUpS bRyggERI Ab  
– MAx ENgSTRÖM, IT-ARKITEKT
Och pROJEKTLEDARE

Spendrups har sedan 2004 varit ansluten till 

systemet OPV Space. 

Dialoger mellan OPV och Spendrups ini-

tierades för en medverkan i systemet OPV 

Online. Spendrups har ett internt PIM-system 

som bland annat lagrar högupplösta bilder 

och produktinformation. PIM-systemet är en 

utökning av Spendrups artikelregister i ERP-

systemet och utgör en informationsmässig 

single-version-of-the truth för beskrivande 

artikel- och produktinformation.

 

Under våren 2011 projektsattes en integra-

tion mellan Spendrups PIM-system och OPV, 

där OPV i samspråk med Spendrups skapade 

en webbtjänst för att möjliggöra för Spendrup 

att automatiskt exportera validerade bilder och 

produktinformation direkt från sitt affärssystem 

till OPV Online och OPV Space.

”Projektet utgör en viktig milstolpe i Spend-

rups master data strategi kring ostrukturerad 

artikel-och produktinformation. Genom inte-

grationen med OPVs system är Spendrups nu 

sammanlänkat med Dagligvaruhandlarnas 

bildbanker. Denna funktion har förbättrat 

Spendrups arbetssätt gentemot OPV genom 

att Spendrups medarbetare uteslutande kan 

arbeta i sitt interna PIM-system, som per  

automatik exporterar information till OPV”.

Max Engström anser att integrationsprojektet 

var mycket lyckat, där det gynnsamma samar-

betet mellan Spendrups och OPV på både ett 

affärsmässigt och tekniskt plan var den största 

framgångsfaktorn.

”Projektet har genom modern teknik skapat 

ett bra partnerskap mellan Spendrups och OPV, 

där vi nu har en lösning som vi anser att vi kan 

leva med under en lång tid framöver”.

Kundcase



OPV Fotostudio

OPV har en egen modern fotostudio anpassad för produktfotografering. OPV kan erbjuda packshotfotografering, 

360 graders fotografering och 360x360 produkter i 3D (PaperVision3d). OPV har medarbetare med mångårig 

erfarenhet av bild- efterbearbetning, retusch och bildmanipulation.

pRODUKTFOTOgRAFERINg

Produktfotografering av enskilda produkter är något som vi utfört åt svenska dagligvaru-

producenter sedan 90-talets mitt. Slutresultatet är alltid en digital bild med urklipps-

bana, färg- och temperaturkorrigering. Bilderna levereras i bildstorlek för att passa high 

quality tryck såväl som till Internet.

pRODUKTFOTOgRAFERINg FÖR SpAcE MANAgEMENT

OPV fotograferar produkter som skall användas till skapandet av planogram. Det färdiga 

bildmaterialet är anpassat till alla system inom space management och levereras med 

specialanpassade alfamasker.

EFTERbEARbETNINg & bILDMONTAgE

OPVs fotografer besitter stor kunskap i digital bildbearbetning för högupplösta bilder. En 

bild levererad av oss efterlever alltid de krav som är ställda av köpare och vi kan leverera 

bilder anpassade för många olika medier. Vi utför även avancerad fotomontage om kund 

till exempel önskar miljöbilder eller samlingsbilder av enskilda packshots.

3D gENERERADE pRODUKTMODELLER

OPV har mångårig erfarenhet och de senaste mjukvarorna för att hjälpa er med att 

framställa produkter i 3D. 3D-genererade produkter framställs för att likna den riktiga 

produkten så mycket som möjligt och kan användas innan leverantör har fått fram en 

riktig produkt för fotografering.

FOTOgRAFERINg 360 gRADER

OPV har utrustat sin fotostudio med en avdelning som kan fotografera produkter i 360 

grader. Dessa färgjusteras och sammanställs sedan i egenutvecklade script via Adobe 

Bridge och Adobe Photoshop. Bilderna genererar sedan automatiskt en färdig Adobe 

Flash-film eller HTML 5 och CSS 3.

360x360 gRADERS pRODUKTER I 3D

OPV kan erbjuda 360x360 visning av produkter i 3D med original materialet applicerat. 

OPV bygger varje 3D objekt i 3D-applikationer men kan givetvis också importera färdiga 

modeller. Sedan appliceras produktens packshot original på alla sidor och programmeras 

sedan med PaperVision 3D för att få en dynamisk slutprodukt. 3D-produkten paketeras 

sedan via ett Flash Interface för att kunna publiceras via Internet.



OPV Space

ORDNINg I hyLLORNA MED SpAcE MANAgEMENT

OPV Space är en webbtjänst där grossister och leverantörer 

får tillgång till bild- och produktinformation för arbete med 

space management – det vill säga hur varorna ska disponeras 

i butiken och på hyllorna för att maximera omsättningen. Att 

flytta en produkt några meter eller förändra skyltningen kan 

öka försäljningen dramatiskt.

Det ökade behovet av space management i det dagliga  

arbetet hos grossister, leverantörer och butiker samt avsaknaden 

av ett system som uppdateras varje dag ligger till grund för 

OPV Space, www.spacemedia.se.

Samtliga av de svenska dagligvarugrossisterna använder 

sig av OPV Space och i början av 2011 finns det cirka 2600 

varumärken anslutna till systemet. I systemet OPV Space har 

leverantörer och grossister åtkomst till sina egna och övriga

leverantörers spacebilder och spacedata. Detta för att kunna 

skapa så utförliga planogram som möjligt. Systemet är mycket 

användarvänligt och allt finns tillgängligt via internet.

OPV Space hanterar både spacebilder och spacedata. Space- 

bilderna finns tillgängliga i filformaten TIFF, TGA och JPG.  

Formaten TIFF och TGA finns med alfakanal för att möjliggöra 

att det som inte omfattar produktomfånget blir transparent. 

Användaren har också möjlighet att välja vilken upplösning 

och spacebildsstorlek de önskar på bilden. Sista valmöjligheten 

är hur spacebilderna skall döpas vid nerladdning.

cOOp bUTIKER & STORMARKNADER Ab
– MARIE OLSSON

”OPV Space medför ett bra och enkelt sätt 

att uppdatera vår bilddatabas, det är smidigt 

och vi får uppdateringar dagligen. Kvalitéten 

på planogrammen har förbättrats i och med 

att bilderna finns vid revideringstillfället. Det 

är lätt att söka upp bilder, dels för att kolla 

om det är korrekt bild hos oss och dels för att 

kunna se hur produkten ser ut om man inte 

har fått varuprov från leverantör.”

MARS SVERIgE Ab – DANIEL LARSSON

”OPV Space är ett enkelt, lättnavigerat och bra 

system. Jag använder det mer som en bild-

databas än som en informationsbas för pro-

dukterna. Bildhanteringen har blivit smidigare 

och framförallt bättre kvalitet på bilderna.”

Kundcase

Utan OPV Space Med OPV Space

OpV Space är en webtjänst för 
arbete med space management – 
det vill säga hur varorna ska dis-
poneras i butiken och på hyllorna 
för att maximera omsättningen. 
Att flytta en produkt några meter 
eller förändra skyltningen kan öka 
försäljningen dramatiskt.



OPV Easy Label Creator

WEbbASERAD pRINT-AppLIKATION

OPV Easy Label Creator är en tilläggstjänst till mediasystemet 

OPV Online. Med denna webbapplikation kan alla anslutna 

leverantörer snabbt skapa produktrelaterat material såsom 

till exempel; etiketter, säljblad, produktkataloger, promotion-

material mm. All information och bilder hämtas automatiskt 

från OPV Online och det färdiga materialet blir en högupplöst 

PDF med bild och OCR-text d.v.s text som är sökbar och kan 

både modiferas och kopieras.

OPV Easy Label Creator är en webbaserad printapplikation 

som alltid jobbar mot OPV Onlines bild- och produktinforma-

tionsdatabas. Alla leverantörer som är anslutna till OPV Online 

kan använda OPV Easy Label Creator.

OpV EASy LAbEL cREATOR bASIc

Utgår från standardstrukturen på OPV Online och innehåller 

följande standardmallar sex standard mallar.

OpV EASy LAbEL cREATOR pREMIUM

Utgår från standardstrukturen på OPV Online och innehåller 

samma standardmallar som Basic, men med möjlighet att 

komplettera med egna unika mallar.

OpV EASy LAbEL cREATOR cREATIVE

Kan ha skräddasydd OPV Online struktur. Förutom att alla 

mallarna från Basic ingår så kan kund få helt skräddarsydda 

mallar med t.ex. försättsblad, indexering, perforeringslinjer, 

logotyper etc.

hARIbO – RIchARD JÖNSSON

”HARIBO har ett brett sortiment av lösvikts- 

godis. Sortimentet förändras ständigt med  

nyheter och utgående artiklar. Till samtliga 

sorter har vi tagit fram etiketter med inne-

hållsdeklarationer. Vi har fram tills nu köpt fär-

diga etiketter från leverantör, cirka tre gånger 

per år. Eftersom att sortimentet är föränder-

ligt och ändringar ibland måste göras snabbt, 

började vi leta efter en annan lösning. Vi har  

redan vår bildbank hos OPV, så därför vände 

vi oss till dem med förslag till lösning.

Easy Label Creator passar våra behov på ett 

bra sätt och fördelarna är många:

• Användarvänligt

• Tidsbesparande

• Låg kostnad

Vi har tjänat in kostnaderna för Easy Label 

Creator redan första året och kan rekommen-

dera denna lösning.”

Kundcase

Produktkatalog

Potatischips 100g
Grill Chips

pk á 100gEAN: 7310531022406Suppl's no: 64313ICA: 141525COOP: 22034Axfood: 843292Bergendahl:

Sourcream &Onion Chips

pk á 100gEAN: 7310531027609Suppl's no: 64317ICA: 141527COOP: 74122Axfood: 843367Bergendahl:Potatischips 200g
Barbecue Chips

pk á 200gEAN: 6411370012878Suppl's no: 93279ICA:
COOP:
Axfood: 672816Bergendahl:

Dill Chips

pk á 200gEAN: 7310531023205Suppl's no: 23449ICA: 140308COOP: 22076Axfood: 760702Bergendahl: 90662

Grill Chips

pk á 200gEAN: 7310531022208Suppl's no: 23450ICA: 140307COOP: 22098Axfood: 760710Bergendahl: 90670

Hot Sweet ChiliChips

pk á 200gEAN: 7622201009304Suppl's no: 100932ICA:
COOP:
Axfood: 765073Bergendahl: 92791

Original PotatoChips

pk á 200gEAN: 6411370012076Suppl's no: 93280ICA: 117111COOP: 22028Axfood: 310045Bergendahl: 91843

Pepper Chips

pk á 200gEAN: 7310531024202Suppl's no: 23455ICA: 140311COOP: 22218Axfood: 760785Bergendahl: 90712

Sourcream &Dill Chips

18 pk á 200gEAN: 7310532100134Suppl's no: 10013ICA:
COOP:
Axfood:
Bergendahl:

Sourcream &Onion Chips

pk á 200gEAN: 7310531027708Suppl's no: 23453ICA: 140309COOP: 39328Axfood: 760751Bergendahl: 90696

Vicknings Chips

pk á 200gEAN: 7310531021201Suppl's no: 23564ICA: 141522COOP: 22032Axfood: 843250Bergendahl: 92981

Potatischips 40g
Grill Chips

27 pk á 40gEAN: 7310531022901Suppl's no: 84229ICA: 114038COOP: 7841Axfood: 832352Bergendahl: 91033

Original PotatoChips

27 pk á 40gEAN: 7310531020907Suppl's no: 84228ICA: 114039COOP: 5986Axfood: 832436Bergendahl: 91025

Sourcream &Onion Chips

27 pk á 40gEAN: 7310531027906Suppl's no: 84216ICA: 114036COOP: 7842Axfood: 832303Bergendahl: 91017
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NSER: Gluk

ossirap, sock
er, gelatin, d

ruvsocker,

surhetsregle
rande medel

(citronsyra),
aromämnen,

färgämnen (
E100,

E120, E141)
, vegetabilis

k olja, ytbeh
andlingsmed

el (bivax, ka
rnaubavax). Menigo nr:

1543552

Utskriftsdat
um: 2011-0

3-07

PIRATOS

INGREDIE
NSER: Gluk

ossirap, sock
er, majsstärk

else, aromäm
nen

(ammonium
klorid m.m.)

, rålakrits, m
örk sirap, sa

lt, karamelli
serat socker

,

vegetabilisk
olja, ytbehan

dlingsmedel
(bivax).

Menigo nr:
7732340

Utskriftsdat
um: 2011-0

3-07

STORA COLA NAPPAR

INGREDIE
NSER: Gluk

ossirap, sock
er, gelatin, d

ruvsocker,

karamelliser
at socker, su

rhetsregleran
de medel (ci

tronsyra), ar
omämnen,

vegetabilisk
olja, ytbehan

dlingsmedel
(bivax, karn

aubavax).
Menigo nr:
7668965

Utskriftsdat
um: 2011-0

3-07

FIZZY BUBBLIZZ
COLA

INGREDIE
NSER: gela

tin (gris) Menigo nr:
1196229

Utskriftsdat
um: 2011-0

3-07

PUFFAR JORDGUB
B

INGREDIE
NSER: Glyk

ossirap, sock
er, invertsoc

ker, gelantin
(nöt),

citronsyra, g
odkända aro

mer, färgäm
ne: E120. Menigo nr:

7884075

Utskriftsdat
um: 2011-0

3-07

PUFFAR PÄRON

INGREDIE
NSER: Sock

er, invertsoc
ker, glykoss

irap, gelanti
n (nöt),

godkända ar
omer, färgäm

ne: E100, E1
42. Menigo nr:

7884158

Utskriftsdat
um: 2011-0

3-07

BLÄCKFIS
KAR SALT

INGREDIE
NSER: Sock

er, glukossir
ap från vete,

majsstärkels
e, vatten,

salmiak, gel
atin (svin), l

akrits, salt, a
romämnen. Menigo nr:

7750755

Utskriftsdat
um: 2011-0

3-07

BLÄCKFIS
KAR SUR

INGREDIE
NSER: Sock

er, glukos-fr
uktossirap (f

rån vete), va
tten,

majsstärkels
e, gelatin (sv

in), äppelsyr
a, aromämne

n, färgämne
n: E120,

E160a, E133
, E100.

Menigo nr:
7690894

Utskriftsdat
um: 2011-0

3-07

MARSHMALLOWSPUFFAR

INGREDIE
NSER: Gluk

os-fruktossi
rap, socker,

vatten,

stabilisering
smedel: gela

tin, mjölkpro
tein, smakäm

nen, modifie
rad

stärkelse. Fä
rgämnen E 120.

PRODUKT
EN INNEHÅLL

ER: Mjölkprotein

Menigo nr:
1027218

Utskriftsdat
um: 2011-0

3-07

FERRARI
COLA

INGREDIE
NSER: Sock

er, glykossir
ap, modifier

ad majsstärk
else,

gelatin, arom
ämne, surhe

tsreglerande
medel (citro

nsyra, mjölk
syra)

maltsirap frå
n korn, vege

tabilisk olja,
ytbehandlin

gsmedel (ca
rnaubavax),

färgämne (k
armin).

Menigo nr:
1013945

Utskriftsdat
um: 2011-0

3-07

KONTAKTINFORMATION: Arla Foods Kundcenter 077-577 11 77 Måndag-Lördag 7.00-17.00 Söndagar Stängt orderwebben.arla.se

KONTAKTINFORMATION: Arla Forum 020-99 66 99 www.arla.se

EAN-KOD: 7310865074850

Arla Ko® Ekologisk a&b-filBlåbär/Lingon
PRODUKTBESKRIVNING:Arla ekologisk a&b-fil blåbär/lingon innehåller både

Lactobacillus acidophilus LA-5® och Bifidobacterium lactis BB-12®. Den har

den karaktäristiska svaga syrliga filaromen kom-binerat med mild, gräddig

och nötaktig ton och krämig konsistens. Denna har vi smak-satt med

ekologiska blåbär, lingonjuice och socker .Arla ekologisk a&b-fil kan med

fördel ätas med müsli och flingor eller precis som den är och den passar bra

till frukost och mellanmål. Den är alltid gjord på mjölk från svenska

ekologiska Arlagårdar.

PRODUKTFAKTA
VARUMÄRKE: Arla Ko® EkologiskPRODUKT: a&b-fil Blåbär/LingonARTIKELNUMMER ARLA FOODS: 7485LANSERAD: Vecka 6, 2011SENAST ÄNDRAD: 2011-05-20VIKT/VOLYM: 1 LiterNÄRINGSVÄRDE PER 100 G (CA 1 DL)

380 kJ/90 kcal

Energivärde

3 g

protein

11 g

kolhydrat

3,5 g

fett

INGREDIENSER:Mjölk*, socker* 6%, blåbär* 4,5%,
majsstärkelse*, lingonjuice* 1,5%, naturlig arom, filkultur,

Lactobacillus acidophilus och Bifidobacterium lactis.
*KRAV-godkänd ingrediensFÖRVARING: Förvaras vid högst +8°CFRAMSTÄMPLING: 14 dagar.KÄLLSORTERING: Förpackningen sorteras som

pappersförpackning.MÄRKNING: KRAV-märkt, EU-logotype för ekologiska
produkter
TILLVERKANDE MEJERI: Jönköping/Göteborg

EAN-KOD: 7310865068668

KESO® Cottage Cheese Laktosfri4%
PRODUKTBESKRIVNING:Efterfrågan på laktosfria produkter ökar i Sverige.

Nu ger vi möjligheten till alla laktosintoleranta konsumenter att kunna äta

cottage cheese. KESO® cottage cheese naturell är en mycket populär och

användbar produkt. Den används ofta till röror, på ett salladsbord, som

pålägg, till bakning eller äts den bara som den är. Arlas laktosfria cottage

cheese har samma konsistens och smak som den vanliga naturella varianten

Arla har i sitt sortiment under varumärket KESO®.

PRODUKTFAKTA
VARUMÄRKE: KESO®PRODUKT: Cottage Cheese Laktosfri 4%
ARTIKELNUMMER ARLA FOODS: 6866LANSERAD: Vecka 45, 2008SENAST ÄNDRAD: 2011-08-24VIKT/VOLYM: 250 gNÄRINGSVÄRDE PER 100 G (CA 1 DL)

380 kJ/90 kcal

Energivärde

12 g

Protein

2 g

Kolhydrat

2 g

varav sockerarter

0 g

varav laktos

4 g

Fett

2,5 g

varav mättat fett

0 g

Kostfiber

0,35 g

Natrium
ALLERGIINFORMATION
INGREDIENSER:Mjölk, grädde, salt, konserveringsmedel
(kaliumsorbat), syrningskultur, laktasenzym, löpe.
FÖRVARING: Förvaras vid högst 8°C.FRAMSTÄMPLING: 35 dagar.KÄLLSORTERING: Bägaren och plastlocket sorteras som

plastförpackning. Oblatet sorteras som metallförpackning.
MÄRKNING: Nyckelhålet, Särnär fri från Laktos
TILLVERKANDE MEJERI: Skövde



OPV Storage

OPV Storage är en webbaserad bild- och produktdatabas för 

lagring av bilder, illustrationer, presentationer, dokument, 

PDFer, filmer etc. som inte skall/bör lagras på OPV Online. 

OPV Storage är ett system som ni, kunden, själva admini-

strerar och som kan hantera alla sorters behörighetsnivåer.

Systemet är dynamiskt och användare sköter själva det 

dagliga arbetet med uppladdning av digitalt material samt 

skapar sina egna katalogiseringar med unika menyträd.  

Administratören sköter behörighetspolicyn och förser använ-

dare med access till systemet. OPV Storage kan användas 

som en gemensam plattform i produktionsflödet av mark-

nadsmaterial eller framtagning av förpackningsdesign.

En stor fördel med OPV Storage är att det är integrerat 

med OPV Online och kan utbyta information sinsemellan.

Detta möjligör exempelvis att

man kan överföra förpacknings-

bilder som godkänts för produktion från OPV 

Storage över till OPV Online.Eller så kan man 

exempelvis överföra en produktbild som arki-

verats från OPV Online över till OPV Storage.

OPV Storage levereras i en grundmodul 

som heter OPV Storage Basic. Grundmodulen 

består utav de funktioner som behövs för att 

snabbt implementera systemet i er organi-

sation. Möjligheter finns att utöka systemet 

med tilläggsmoduler för ytterligare specifik 

funktionalitet för att exempelvis få ett full-

fjädrat MRM-system.

gULDFågELN Ab – JOhAN EKEROT

”OPV har utvecklat vår hemsida där våra 

besökare bland annat kan hitta goda kyckling- 

recept och dela med sig av dessa på Facebook. 

Vår hemsida är byggd på en CMS-plattform, 

så vi själva kan administrera uppdateringar 

på hemsidan utan extern konsultation.

Vi tar emellanåt även hjälp av OPV för att 

ta fram specialanpassade tävlingar på Face-

book.

För våra kunder som vill ha recepten direkt 

i mobiltelefonen har OPV även utvecklat en 

mobil webbsida för Android och iPhone.

OPV är mycket responsiva i sin kommuni-

kation samt flexibla när något behöver göras 

snabbt. Dom är också mycket tekniskt kunniga 

och kreativa så vi kan verkligen rekommen-

dera dom som sammarbetspartner.”

KundcaseOPV har bred teknisk kompetens och kan genomföra projekt 

från början till slut oavsett teknik och plattform. Systemin-

tegration är något vi arbetar med på en daglig basis och 

genom bl.a. webservices exponerar vi produktinformation 

samt bilder till en mängd olika e-handelssystem och mobil-

applikationer.

hEMSIDOR MED cMS

Vi utvecklar även hela hemsidor där kunden via ett CMS-

system på egen hand kan uppdatera nyheter och innehåll. 

Projekten genomförs bland annat genom kravinsamling, analys  

och självklart utveckling-

en i sig. Vi arbetar enligt 

en iterativ process vilket 

bidrar till att vi snabbt 

kan anpassa oss efter ex-

terna krav och önskemål.

OPV Systemutveckling

Found from website recreated PMS



OPV In-Store Promotion AB, Södra Hamnplan 5E, 386 31 Färjestaden, 0480-49 61 00

www.opv.se

I skate to where the puck is going to be, not where it has been
Citat av Wayne Gretzky, även ofta använt av Steve Jobs 


