
Användarguide
Med CCbuild, som du når via ccbuild.se, gör du det enkelt för kollegor och projektteam att hitta 
byggvaror, möbler och andra produkter tillgängliga för återbruk. Genom att inventera till CCBuild 
skapar ni er egna produktbank som gör det lätt att söka och dela information med andra. I den här 
guiden vill vi lyfta några saker som kan vara bra att tänka på när du inventerar till CCBuild.

Lights, camera, action...

Ta bra bilder på varorna. Ju bättre bilder, desto enklare är det för andra användare att avgöra om varorna är 
intressanta. Några tips:

1) Fota i medljus, inte motljus. Bilden blir bäst om du står vid sidan av eller med ryggen mot ljuset och tar
bilder. Fota inte med ljuset bakom varorna.

2) Ta flera bilder på dina varor.

3) Bilderna får gärna vara ur flera olika vinklar och avstånd. Närmare blir tydligare, längre ifrån får
användaren en uppfattning om storlek.

Snabba puckar

Lägg ut dina inventerade varor på CCBuilds 
marknadsplats i tidigt skede. Du kan med 
fördel lägga ut varor på CCBuilds marknads-
plats lång tid innan de är tillgängliga för 
demontering, det vill säga när de fortfarande 
är i en fastighet. De som kommer leta efter 
återbrukade varor kan börja göra det 
månader innan byggstart. 
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Räkna rätt 

Ange rätt antal! Antal varor är underlag för 
värdeanalysen i CCBuild som ger dig nyckel-
tal för mängder, antal och klimateffekter med 
återbruk. För samma produktkort kan du ha 
flera olika statusrader för antal varor av den 
specifika produkttypen som t.ex återbrukats 
eller reserverats - eller tyvärr avfallshanterats.

Sprid till fler

Gör det lätt att hitta till dina inventerade produkter! Sprid länken till CCBuild till dina kollegor och 
samarbetsparter. När du publicerar varor kan du välja antingen intern publicering, då enbart inbjudna 
användare kan se dem, eller publik publicering på marknadsplatsen. Det senare leder till att alla kan se dina 
varor på CCBuilds marknadsplats.
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Vill du veta mer?
Vill du ha mer guidning kring hur du använder ccbuilds 
produktbank med värdeanalys, inventeringsapp och 
marknadsplats? Se våra instruktionsvideos på 
hjälpsidorna. Om du vill komma i kontakt med oss kan 
du mejla, så svarar vi så fort vi har möjlighet.

32

http://www.ccbuild.se
https://ccbuild.se/sv/marknadsplats
https://ccbuild.se/hjalpsida
mailto:ccbuild@ivl.se

