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Bytte av meglersystem



Hvordan gå frem når en megler vil bytte overføringssystem?

● Alle parter bør varsles når det inngås en avtale om bytte med et meglerkontor/meglerkjede

● Involverte parter i planlegging og gjennomføring:
○ Kunden
○ Overføringssystem
○ FINN

● Hvorfor?
○ Meglerne (kunden) ønsker en smertefri overgang, hvor alle aktive og løpende rubrikkannonser 

fortsatt kan være “som de er”
○ Alle parter bør være med i planlegging av en overgang fra et overføringssystem til et annet



Alternative fremgangsmåter

A)

Meglersystem B gjenbruker ORDERNO som meglersystem A har brukt 
ved overføring av annonser

Resultat:
Meglernes annonser blir værende på FINN, med eksisterende FINNkoder.

Annonser vil bli kjent igjen i FINN-systemet som eksisterende annonse, 
aktive annonser beholder sin plassering i søkeresultat-listen De vil også 
beholde all annonse/bruker statistikk.

B)

FINN oppdaterer annonser med nye ORDERNO ved planlagt overgang 
til nytt meglersystem.

Resultat:
Meglernes annonser blir værende på FINN, med eksisterende 
FINNkoder.

Annonser vil bli kjent igjen i FINN-systemet som eksisterende annonse, 
aktive annonser beholder sin plassering i søkeresultat-listen

Implikasjon: 
Dersom valgt, må dette koordineres i god tid i forkant. Dette er en 
tidkrevende manuell prosess for FINN. FINN vil vi belaste rubrikkprisen 
på nytt

Overføring av meglernes annonser med nye ORDERNO støttes ikke etter 1.mars 2019. Dette utløser en tidkrevende manuell 
prosess for FINN hvor vi vil belaste meglersystemene for ekstra kostnader.



FINN import

Meglersystem A PartnerId og OrderNo brukes 
for å identifisere annonser

FINN import

Meglersystem BPartnerId og OrderNo gjenbrukes 
for å identifisere annonser



Sømløst alternativ - 
meglerne vil ikke merke 

endringen. 

Lite koordinering mot FINN 
før byttet skjer. 

Ingen opprydding 
i etterkant.

Statistikk på annonsen 
beholdes

Alternativ 1 - anbefalt løsning

ORDERNO må gjenbrukes



Alternativ 2

Meglerne skal ikke merke endringen. 

Nye ORDERNO må avtales mellom 
meglersystem og FINN. 

Tidspunkt for selve byttingen av 
meglersystem må avtales, noe manuell 

oppdatering kreves.

Krever noe planlegging og koordinering 
mellom meglersystem og FINN. 

Hvilke nye ORDERNO som skal brukes skal 
avtales før byttet skjer. 

Tidspunkt for byttet må avtales



● Hvem kontakter jeg hvis en megler skal begynne bruke mitt overføringssystem og megleren er allerede 
kunde av FINN?
○ import@finn.no

● Når? 
○ Når det inngås avtale om bytte med et meglerkontor/meglerkjede

● Hvor finner jeg informasjon om FINN-importen?
○ https://hjelpesenter.finn.no/hc/no/sections/39154-Import-of-ad-data-to-FINN

Rutine for varsling om  bytte av meglersystem
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