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Idag använder ca
130 stora och små
leverantörer GCM
för att skicka sin
artikelinformation

Läs mer på www.prevas.se/gcm eller ring 054-14 74 00

Fördelar med GCM:
• Webblösning
• XML-verifierat av GS1
• Artikelinformation
för Sverige, Danmark
och Finland
• Kan kopplas till
affärssystemet
• Support ingår
• Importmodul
• Offertmodul

Prevas GCM

Multi Market

GCM är en webbaserad tjänst där leverantörer registrerar, underhåller och sänder artikelinformation elektroniskt som EDI-meddelanden till köpare inom dagligvaruhandeln. Artikelinformationen
används för att köparen ska kunna köpa in varor, hantera dem i
sina system, ta emot, logistisk hantering och ge korrekt information till slutkonsumenterna.

Multi Marketmodulen gör så att den svenska informationen som
matas in kan kompletteras med motsvarande information för de
marknader man beställt. Artikelinformation för varje marknad kan
sedan tas ut i PDF-format för att kunna skickas via mail eller papper till kunderna.

Artikelinformation är ett krav från olika dagligvarubranschorganisationer, och GCM säkerställer datakvaliteten från leverantör till
köpare. Den webbaserade tjänsten kan uppgraderas till en tjänst
integrerad med leverantörens affärssystem.
De flesta stora uppköpare av produkter på dagligvarumarknaden
i Sverige använder sig av elektronisk artikelinformation, vilket
innebär att offertförfarande, beställning, leverans och informationsdelning förenklas avsevärt.
Att använda artikelinformation är en ekonomisk lösning för allt
från små leverantörer av få produkter, till stora kedjor med tusentals produkter. Prevas stödjer driftsättning, utbildning, support
och drift för varje kund. GCM är en standardlösning som enkelt
kan utökas med ytterligare moduler, för att anpassas efter kundens verksamhetsbehov.

Marknader som stöds idag: Sverige, Finland och Danmark.

Import av befintlig artikelinformation
Import av data till GCM kan ske på flera olika sätt – via XML,
Excel-fil eller textfil. Filerna skickas till Prevas för automatisk inläsning, antingen via ftp eller som mail.
Vi kan också erbjuda att importera information direkt från kundens databas.

Support ingår
Prevas har en lång tradition av att ge support till kunder med
affärskritiska system över hela världen. För våra GCM-kunder
erbjuds support helgfria vardagar 8-17.

GCM
En webbaserad tjänst där leverantörer registrerar, underhåller och sänder artikelinformation.
Grundpaketet kan användas direkt för att hantera artikelinformationen via en webbläsare. Dina kunder får
rätt artikelinformation när du ändrar data för dina produkter. All validering sker direkt, och du ser om något
fält har fått fel data.
Artiklar som godkänts av kunden lägger man i en prenumerationslista, och GCM ser sedan till att kunden
hela tiden har rätt artikelinformation. Uppdatering sker vid varje sändning.
Offertmodul
Med offertmodulen får du ett enkelt verktyg
för att leverera offerter till dina kunder.
Det enda du behöver ange är det offererade
priset - övriga uppgifter hämtas direkt från
GCM:s databas och fyller i respektive kunds
offertmall.
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Multi Market

Produktgrupper
Genom att gruppera dina artiklar i grupper
kan du lättare få överblick över ditt varuutbud.
Denna modul är speciellt användbar om du
har flera olika verksamhetsområden, eller
flera olika beredare.

Ändringsrapport
Med hjälp av en rapport med alla ändringar
sedan sist, kan du snabbt få överblick över
vad som händer med dina artiklar.
Om du t.ex. importerar artiklar från en fil (se
importmodul) kan du se vilka som ändrats
sedan förra gången filen lästes in.
rapp
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Importmodul
Med importmodulen kan du kopiera artiklar
på ett enklare sätt om delar eller hela informationen redan finns i något annat system.
En Excel-fil eller något av flera andra format
kan användas för att ladda över data i GCM.

Multi Market
Om du levererar till kunder i något annat land (inom Norden) så är Multi Market något för dig.
Varje land du vill leverera till finns som tillägg till GCM. De olika länderna har olika krav på
vilka fält som ska vara ifyllda och olika regler.
GCM Multi Market hjälper dig igenom ifyllnaden och ser till att varje marknads artikelinformation fylls i korrekt, utan att behöva fylla i gemensam information mer än en gång.

Fördelar med Prevas GCM
● Webblösning - ingen installation behövs
●

Multi Market - skicka artikelinformation till Sverige,
Danmark och Finland

●

Importmodul - möjligt att importera artiklar

●

Support ingår - helgfria vardagar 8-17

●

Offertmodul

●

Användarvänligt

●

XML-verifierat av GS1

●

Kan kopplas till affärssystemet

Prevas AB, Box 1909, SE-651 19 Karlstad, Sweden
Tel 054-147400, Fax 054-147499
www.prevas.se

