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Nyhetsbrev Prevas GCM December 2015
Prevas kommer från och med idag att skicka ut nyhetsbrev minst en gång i månaden 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.
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).
Ny Prevas GCM Release i maj 2016
I maj 2016 uppdaterar GS1 den globala standarden för artikelinformation (ny version GDSN
Major Release 3.1) och Prevas GCM kommer att anpassas till den nya standarden vid samma
tidpunkt.
Prevas arbetar nu intensivt med att anpassa Prevas GCM till den nya standarden och utvecklar
en flexibel lösning som innebär att framtida uppdateringar av artikelinformation kommer att gå
smidigare samt att det är möjligt att använda Prevas GCM för nya branscher och marknader.
Hur påverkar Major Release användarna av Prevas GCM?
Den nya standarden för artikelinformation påverkar främst den tekniska strukturen men innebär
även förändringar i användargränssnittet för Prevas GCM då artikelfälten kan anges i annan
ordning, nya fält tillkommer och en del fält försvinner. En del artikelfält byter namn, får nya Tnummer, ny datatyp och även kodlistorna kommer att förändras. Prevas kommer att migrera
artikelinformationen till den nya versionen så långt det är möjligt. I de fall artikelinformationen
inte kan migreras från befintliga 2.8.5 versionen till den nya versionen 3.1 kommer användarna
behöva komplettera med ny artikelinformation.
Prevas kommer regelbundet via nyhetsbrev informera om utvecklingen av Prevas arbete med
Major Release och vad det innebär för användarna av systemet.
För den som är intresserad finns GS1: specifikationer tillgängliga via länken
http://www.gs1.se/sv/GS1-i-praktiken/Artikelinformation/gdsn-major-release-3.1/
Hur använder du PDF-rapporten i Prevas GCM?
I Prevas GCM kan man skapa en PDF-rapport som innehåller en artikelstruktur. Inför
utvecklingen av den nya releasen vill vi gärna veta hur PDF-rapporten används och om det finns
förslag på ändringar av den? Kontakta Prevas GCM support och berätta hur du använder PDFrapporten idag eller om du har förslag på en förändring av PDF-rapporten.
Har du nytta av Export av artikelinformation till Excel?
Vid denna export exporteras all artikeldata inklusive livsmedelsbilaga till Excel. Samtliga termer
som innehåller data exporteras till en Excel-rapport där informationen delas upp i olika flikar.
Export av artikelinformation kan beställas via supporten utan extra kostnad.
Har du nytta av denna funktion eller förslag på förändringar så kontakta gärna Prevas GCMsupporten.
Informationsmöte om Prevas GCM inför Major Release
Prevas planerar ett informationsmöte för kunder i Sundbyberg, Stockholm 19 januari 10.00 11.30. Är du intresserad av att delta men inte fått någon inbjudan hör av dig till Prevas GCM
support så skickar vi en inbjudan.
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Finns behov av att skicka artikelinformation till andra länder?
En av tankarna med Major Release är att det ska bli lättare att skicka artikelinformation till andra
länder. Det ska räcka med kostnaden för anslutning till en datapool (Validoo Item, 1WorldSync,
TradeSync, Synkka etc.) och endast använda den för att skicka artikelinformation till mottagare i
andra GS1-länder. Prevas GCM utvecklas till en flexibel lösning som innebär att
det ska vara enkelt att anpassa systemet för att skicka artikelinformation till andra länder än
Sverige via Validoo. Speciellt den danska och finska marknaden kommer att vara mycket lik den
svenska efter införandet av Major Release.
Är du intresserad av mer information om hur Prevas GCM kan användas för att skicka
artikelinformation till andra länder hör gärna av dig till Prevas GCM support
Tilläggsfunktioner för Prevas GCM
 Välj GLN vid prenumeration
Funktion finns för att vid prenumeration 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.


Exportera artikelinformation till Dabas
Ny funktion finns för att exportera validerad artikelinformation till Dabas genom att vid
prenumeration välja Dabas som mottagare av artikelinformationen. Kontakta gärna
Prevas GCM support för ytterligare information om detta kan vara intressant för ditt
företag.



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.

Prevas GCM support team vill passa på att önska alla våra kunder:
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