Prevas GCM nyhetsbrev juli 2021

Trevlig sommar önskar Prevas GCM!
Vi som arbetar i Prevas GCM-teamet vill passa på att önska såväl gamla som nya kunder en fin
sommar. Vi vill tacka alla våra kunder för ett bra och givande samarbete i såväl supportärenden
som olika projekt under våren.

Aktuell information
Prevas GCM har begränsad support vecka 30

Under v.30 har supporten stängt och därför kan inte supportärenden som registreringshjälp och
handhavande problem hanteras förrän måndag vecka 31 då vi öppnar som vanligt igen.
Akuta ärenden så som att det inte går att logga in eller att man inte får kontakt med servern,
hänvisas till Prevas GCM Servicedesk på 054-14 74 40.

Nästa GS1-release släpps i augusti 2021
•

GDSN 3.1.16 installeras 14 augusti. Releasen innebär uppdateringar till den svenska
implementeringen av GS1-artikelinformation gällande:
- nya globala valideringsregler
- nya svenska valideringsregler
- uppdaterade kodlistor

•

För finska marknaden implementeras nya fält och kodlistor.

Mer information om releasen för svenska marknaden hittar ni här: Information från GS1

Planerade releaser av Prevas GCM under 2021
Prevas GCM uppdateras i samband med GDSN releaser av artikelinformation samt även separat
några gånger per år. Releaserna kan innehålla ny funktionalitet, rättningar av fel och införande
av förbättringar varav en del är förslag som kommit från Prevas GCM:s användare.
Information om eventuell stängning av Prevas GCM meddelas via en nyhet på startsidan i Prevas
GCM minst en vecka i förväg.
Vi arbetar ständigt med att utveckla Prevas GCM, både förändringar som gör det enklare att
använda systemet och förbättringar som prestanda, användning av ny teknik etc.

Instruktionsfilmer Prevas GCM
Vi har under vintern och våren publicerat ett antal instruktionsfilmer med tips på hur det går att
utföra vissa moment i GCM. T.ex ”Repetera submodul Allergen” och ”Skapa relation”. Filmerna
går att hitta på två ställen, dels på Prevas hemsida:

https://www.prevas.se/Erbjudanden/Produkter-inom-Industriell-IT/Prevas-GCMelektronisk-artikelinformation
Och dels på Prevas YouTube-sida:
https://www.youtube.com/user/Prevas100/videos
Direktlänk till spellista GCM:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9RSeBHBGl6Wmf3-2BmCbpYP5EQJ0nQma

Samarbete med Validoo
Prevas samarbetar med GS1/Validoo och deltar i GS1:s användargrupp för artikelinformation för
att få information om aktuella frågor samt bidra med synpunkter som systemleverantör.
Vi deltar på Validoos systemleverantörsmöten för att fånga upp kommande nyheter och för att
kunna ge feedback till GS1 på standarden, önskemål från våra kunder, arbetssätt etc. Har ditt
företag önskemål om gemensamma möten med Validoo och Prevas eller andra frågor eller
synpunkter om detta kontakta Prevas via support.gcm@prevas.se.

Utbildning i Prevas GCM
Under 2020 genomfördes kortare Teams-möten där vi gick igenom Prevas GCM, berättade om
nyheter och gav några bra tips.
Vi planerar att genomföra detta även hösten 2021. Detta är ett bra tillfälle där du som användare
av systemet kan ställa frågor samt ge synpunkter.
Det kan vara deltagare från flera olika företag vid dessa Teams-möten som kommer vara på
svenska och är kostnadsfria.
Du kan göra en intresseanmälan via support.gcm@prevas.se.

Prevas GCM
Skicka artikelinformation till danska och finska marknaden med Prevas GCM
Du kan beställa tjänsten Skicka artikelinformationen till danska och finska marknaden. Då kan
artikelfälten kompletteras med dansk och finsk artikelinformation. Danska och finska
valideringsregler körs då artikelinformationen sparas samt då artikelinformationen skickas till
danska och finska mottagare.
Du väljer själv i gränssnittet vilken marknad som artikelinformationen ska tillhöra:

Låter detta intressant så hör av dig till oss på support.gcm@prevas.se.
Vi rekommenderar att boka in ett Teams-möte där vi informerar och visar i Prevas GCM hur
detta fungerar.

Tilläggsfunktioner för Prevas GCM
•

Integration mellan affärssystem och Prevas GCM
Prevas har utvecklat olika kundanpassade integrationer för att importera
artikelinformation från affärssystem eller andra system som PIM-system via t ex. xml-,
text- eller Excel-format. Detta för att kvalitetssäkra och slippa dubbelregistrering av
artikelinformation. Vi har även lång erfarenhet med att ansvara för drift och support
under systemens livscykel.
Prevas har flera internationella kunder som använder Prevas GCM och där vi utvecklat
integration av artikelinformation mellan kunders affärssystem och Prevas GCM för såväl
svenska, danska och finska marknaden.

•

Kopiera livsmedels- och näringsinformation till annan artikel
Denna funktion gör att man kan kopiera artikelinformation som finns på flikarna
Livsmedel- och Näringsinformation till en annan artikel oavsett artikelnivå.

•

Välj GLN vid publikation
Funktion finns för att vid publicering välja avsändar-GLN ur en lista och valt GLN kommer
att skickas i artikelinformationen.

•

Exportera artikelinformation till Dabas
Funktionen finns tillgänglig för att exportera validerad artikelinformation till Dabas. Har
kunden anslutit sig till den tjänsten kan man vid skapandet av publikationer i Prevas
GCM välja Dabas som mottagare av artikelinformation.

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

Med vänlig hälsning & önskan om en riktigt härlig sommar från Prevas
GCM team
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevas skickar ut nyhetsbrev regelbundet via epost till Prevas GCM-användare.
Det skickas ut både till kunder som har ett Prevas GCM-avtal eller är Registreringshjälpkunder.
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
via mail: support.gcm@prevas.se.
Mer information finns även på https://www.prevas.se/gcm

