
TransQ er et leverandørregister og en kvalifikasjonsordning for deg som vil levere til transport- 
bransjen. TransQ administreres av Achilles, en av verdens ledende administratorer av  
leverandørsystemer. Achilles lagrer leverandøropplysningene i søkbare og brukervennlige  
systemer som skaper unike nettverk mellom innkjøpere og leverandører. Det gir nye forretnings- 
muligheter for begge parter.  

Om TransQ 
TransQ gjør selskapet ditt synlig,  
kvalifisert og søkbart for innkjøpere  
i transportbransjen.
TransQ er
	 et unikt og detaljert register over 

leverandører til transportbransjen i 
Norden. 

	 søkbart for innkjøpere som 
deltar i TransQ samarbeidet -  
tilbudsforespørsler kan sendes til 
leverandører i TransQ direkte,  
uten enkeltvis annonsering. 

	 etablert som  en kvalifikasjons-
ordning i tråd med ”Forskrift om  
innkjøpsregler i forsynings- 
sektorene”.

TransQ drives som et samarbeid  
mellom innkjøpere i transportbransjen i 
Norden. 

Fordeler
Du som leverandør vinner på å  
registrere deg. For deg innebærer 
TransQ flere fordeler:
	 Du blir synlig og kvalifisert for den 

relevante kundegruppen i bransjen.
	 Opplysningene dine behandles på 

en objektiv og nøytral måte. 
	 Du kontrollerer selv at opplysningene 

i TransQ er riktige og oppdaterte. 
Opplysningene skal oppdateres 
minst én gang i året, men du kan 
oppdatere oftere hvis du vil. 

	 Du slipper å oppgi opplysningene 
dine flere ganger - innkjøperne kan 
hente dem fra TransQ ved  
tilbudsforespørsler. 

	 Selv ved anskaffelser der 
innkjøperne ikke har tilgang til 
TransQ, kan du hente ut  
opplysningene fra TransQ som  
komplette selskapspresentasjoner. 

	 Når du er godkjent i TransQ, får du 
et kvalifiseringsbevis som du kan 
bruke også i andre sammenhenger. 

Om Achilles
Achilles er en av verdens ledende 
aktører på leverandørinformasjon. Vi 
identifiserer, kvalifiserer, evaluerer og 
overvåker mer enn 70.000 leverandører 
på oppdrag fra 700 innkjøpere over 
hele verden.
Achilles’ kjernekompetanse ligger i å 
etablere samarbeid innenfor de ulike 
sektorene, slik at virksomheter kan 
håndtere sin forsyningskjede mer  
effektivt og med økt kvalitet på leve-
randørdata.
I Norden koordinerer Achilles sam-
arbeidet innenfor de ulike sektorene, 
samt leverandørregistre innen vann- og 
energi, bygg- og anlegg, transport og 
posttjenester samt olje og offshore.
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Hvordan fungerer TransQ? 
TransQ fungerer som en nettbasert leverandørdatabase, men skiller seg ut fra andre databaser på flere måter. 
Alle leverandører i TransQ registrerer samme informasjon ved å fylle ut nettbaserte spørreskjemaer med et stort antall  
flervalgsspørsmål. Innholdet i spørreskjemaet er definert av de deltakende transportselskapene. Etter utfylling sendes  
spørreskjema og erklæringer til Achilles for kontroll. Ved godkjenning gjøres informasjonen tilgjengelig til de deltakende  
transportselskapene gjennom et nettbasert søkeprogram. Informasjonen blir sammenlignbar og lett tilgjengelig for  
innkjøperne, som kan ta raskere og bedre beslutninger. 
TransQ administreres av den nøytrale tredjeparten Achilles, som sikrer at kvalifikasjonsordningen fungerer i henhold til  
innkjøpernes ønsker. 
Opplysningene i TransQ er tilstrekkelige for det første utvalget ved anskaffelser: innkjøperne kan gjøre utvalgene sine  
utelukkende i TransQ, som altså fungerer som en kvalifikasjonsordning. Det innebærer at du som leverandør får unike  
muligheter til å delta i anbudsrunder som ikke utlyses enkeltvis. 
TransQ blir på denne måten  en effektiv salgskanal - innkjøpere finner deg lett i registeret. 

Hvordan registrerer jeg meg i TransQ? 
Det er enkelt å registrere seg i TransQ. Du velger antall kategorier, fyller ut et bestillingsskjema på Achilles’ hjemmesider 
og betaler den årlige avgiften basert på antall kategorier du trenger. Deretter får du påloggingsopplysninger for TransQ sitt  
spørreskjema hvor du registrerer selskapsopplysninger og de erklæringer som kreves. Opplysningene kontrolleres av  
Achilles før de etter godkjenning blir gjort tilgjengelige for innkjøperne. 
For at selskapet ditt skal bli kvalifisert i TransQ må det blant annet 
	 selge varene og tjenestene som omfattes av TransQ i eget navn 
	 betale skatter og avgifter i tide 
	 ikke være innblandet i gjeldsforhandlinger 
	 ha sendt inn årsberetning og regnskap til aktuelle myndigheter 
	 være registrert i Foretaksregisteret 
	 betale den årlige avgiften, som er fra 4200 NOK. Achilles tar forbehold om eventuelle prisendringer.
Komplette regler for kvalifisering finner du på www.achilles.com/no/transq/krav. 

Kvalifikasjonsordning
Anskaffelser innen transportbransjen reguleres av Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energi- 
forsyning, transport og posttjenester). Ifølge forskriften kan det etableres kvalifikasjonsordninger, hvor leverandører kan  
kvalifisere seg på forhånd. Leverandørene registrerer den informasjonen som innkjøperne normalt vil ber om ved anskaffelser, 
noe som innebærer at innkjøperne ved hver anskaffelse kan innby leverandører fra systemet uten enkeltvis utlysing. TransQ er 
en slik kvalifikasjonsordning. 
TransQ utlyses minimum en gang per år  i Doffin og TED (Tenders Electronic Daily).

Kunder i TransQ

Les mer og bestill på www.achilles.com/no/transq


