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Trevlig sommar önskar Prevas GCM!
Vi som jobbar i Prevas GCM teamet vill passa på att önska gamla som nya kunder en trevlig
sommar.
Vi ser fram emot lite ledighet så att vi kan köra igång hösten med full kraft.
Prevas GCM telefonsupport kommer därför vara stängd under vecka 29-30 men öppnar som
vanligt igen måndag vecka 31. Under vecka 29-30 hänvisas supportärenden till
support.gcm@prevas.se.
Vi vill passa på att tacka alla våra kunder för bra samarbete och ett speciellt tack till er som testat
vår senaste funktion, nämligen att skicka till mottagare i Danmark. Vi hoppas att ni varit nöjda med
den tid vi lagt ner för att det ska bli så enkelt som möjligt att skicka artikelinformation till
grannlandet i väst.
Förhoppningsvis har ni varit nöjda med oss så hörs vi efter sommaren igen!
Vänliga hälsningar
Prevas GCM teamet

PDF version av nyhetsbrevet

Höstrelease av prevas GCM 2017
I november 2017 kommer Prevas GCM höstrelease. Denna release är större än vårreleasen och
innefattar nya termer, moduler, kodvärden och valideringsregler.
Denna release innefattar även den danska marknaden.
Tilläggsfunktioner för Prevas GCM
• Skicka till mottagare anslutna till GS1Trade Sync i Danmark
Det är möjligt att registrera och skicka artikelinformation till mottagare i Danmark. Kontakta supporten
för mer information om du är intresserad av detta och kanske vill testa vad det innebär för ditt företag.
• Anpassning för att skicka artikelinformation till Systembolaget
Systembolaget hämtar sin artikelinformation från Validoo Item framöver och vill att deras leverantörer
har sin artikelinformation tillgänglig där. Prevas GCM är anpassat för att tillgodose Systembolagets
krav på artikelinformation.
• Välj GLN vid publikation
Funktion finns för att vid publikation välja avsändar-GLN ur en lista och valt GLN kommer att skickas i
artikelinformationen. Kontakta gärna Prevas GCM-support för mer information om denna funktion.
• Import av artikelinformation till Prevas GCM
Prevas har utvecklat olika kundanpassningar för att importera artikelinformation från affärssystem eller
andra system via xml-, text- eller Excel-format. Kontakta gärna Prevas GCM support för ytterligare
information om detta kan vara intressant för ditt företag.
Utveckling av nya funktionalitet i Prevas GCM
Prevas har stort intresse av att hjälpa Prevas GCM:s kunder med att förenkla arbetet med hantering av
artikelinformation. Vi har lång erfarenhet av kundnära samarbeten, integrationer med omgivande
system och kan utveckla nya kundanpassade funktioner i samarbete med kund efter deras krav och
behov. Prevas har bra kontakt med GS1 och deltar i GS1:s användargrupp för artikelinformation för att
få information om aktuella frågor samt bidra med synpunkter som systemleverantör.

Kontakta gärna Prevas GCM support för att diskutera just era behov.

Med vänlig hälsning från Prevas GCM support team
Läs mer om Prevas GCM

Prevas skickar ut nyhetsbrev regelbundet via mail till Prevas GCM-användare. Vi vill informera om
kommande releaser av Prevas GCM, extra tilläggsfunktioner som går att beställa eller annan
information som kan vara intressant.
Tidigare Nyhetsbrev finns tillgängliga under länken Nyhetsbrev på Prevas informationssida
Har du synpunkter eller förslag som gäller Prevas GCM kontakta gärna Prevas GCM support telefon
054-14 74 40 eller via mail: support.gcm@prevas.se.

Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, tjänster och produkter till
företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av
att effektivisera eller automatisera sin verksamhet.
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