PREVAS
PRODUCTS

PREVAS GCM
Prevas Goods GCM (Goods Certificate Manager)
– elektronisk artikelinformation
Prevas GCM är en webbaserad tjänst för att registrera och skicka elektronisk
artikelinformation till köpare inom dagligvaruhandeln. Prevas GCM uppfyller de krav på
artikelinformation som GS1 och dagligvaruhandeln ställer, är enkelt att komma i gång med
och i tjänsten ingår även support med erfaren personal.
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VAD ÄR PREVAS GCM?
•• Webbaserad tjänst där leverantörer registrerar, underhåller och sänder artikelinformation elektroniskt till
köpare inom dagligvaruhandeln samt Apoteket AB och
apotekskedjorna. Sändning av artikelinformation till
köpare görs via GS1:s tjänst Validoo Item.
•• Stödjer GS1s senaste standard för artikelinformation
i GS1 XML-format och där ingår stöd för livsmedelsbilaga. I livsmedelsbilagan registreras detaljerad
livsmedelsinformation för dagligvaruhandel, restauranger och storkök.
•• Med hjälp av Prevas GCM kan du skicka elektronisk artikelinformation till alla köpare som är anslutna till GS1
Validoo. Det finns även möjlighet att skicka artikelinformation till andra länder via GS1:s nätverk (GDSN).
FÖRDELAR MED PREVAS GCM
•• Webbaserad tjänst där Prevas ansvarar för drift, säkerhet och underhåll. Ingen installation krävs utan allt som
behövs är en PC med tillgång till Internet.
•• Lätt att komma igång med. Kan vid behov uppgraderas
till en tjänst integrerad med leverantörens affärssystem.
•• Funktioner finns bland annat för validering av data som
t ex kontroll att obligatoriska fält är ifyllda, kopieringsfunktion för att kopiera befintlig artikelinformation och
möjlighet att ge användare olika behörighet till systemet.
•• Fast månadsavgift med fritt antal användare
•• Support ingår
•• Vid behov kan befintlig artikelinformation importeras via
t ex XML, Excel-fil eller från leverantörens databas
•• Befintlig artikelinformation i Prevas GCM kan exporteras till Excel- eller Pdf-fil
•• Används av ca 160 företag (t.ex. Arla Foods, Procter &
Gamble, Duni, Mondelez, Semper, Unilever)
SUPPORT INGÅR
Prevas har en lång tradition av att ge support till kunder
med affärskritiska system över hela världen. För våra
GCM-kunder ingår support helgfria vardagar 8-17.
Supporten utförs av erfaren personal med god kunskap
om kunder, artikelinformationsprocessen och GS1:s krav
på artikelinformation.

med registrering, uppdatering och distribuering av er
artikelinformation till era köpare.
INTEGRATION OCH KUNDANPASSNINGAR
Prevas kan ta komplett ansvar för implementering av
integration mot befintliga system/affärssystem. Oavsett
om ni har ett eget system som ”masterdata”-system eller
vill använda Prevas GCM för detta ändamål så hjälper vi
er med en lösning. Vi har flera kunder som har integrerat
egna system med Prevas GCM.
Fördelar med integration är bland annat:
•• reducerad kostnad för onödigt dubbelarbete med manuell inmatning och underhåll av data i flera system
•• förhöjd datakvalitet och reducering av felkällor eftersom
artikelinformationen överförs automatiskt
Även andra typer av kundanpassningar kan göras vid
behov. Prevas har t ex. erfarenhet av att hantera
artikelinformation via andra datapooler än Validoo
som 1WorldSync. Prevas är vana att i nära samarbete
med våra kunder leverera olika IT-lösningar, såväl som
tjänster och lösningar för underhåll och support, så
tveka inte att ta kontakt ifall ni har frågor kring hur en
integrationslösning för er skulle kunna se ut.
UTBILDNING
Prevas erbjuder Prevas GCM-användare utbildning
via telefon. Utbildningen anpassas till kundens
behov och kan exempelvis omfatta grunderna i
systemet, både handhavande av artiklar och enklare
systemadministration. Utbildningen kan även inkludera
hands-on övningar där deltagarna själva får möjlighet att
öva på att registrera och skicka iväg artiklar till aktuella
köpare. Prevas erbjuder även utbildning för fler deltagare i
Prevas eller kundens lokaler.
KONTAKT
Mer information om Prevas GCM finns på:
www.prevas.se/gcm eller kontakta Prevas via e.post:
gcm.info@prevas.se.

REGISTRERINGSHJÄLP
Behöver ni hjälp med registrering av artiklar och
känner att ni inte är i behov av ett komplett system
för er artikeldata? Då kan Prevas support hjälpa er
Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar
och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher
som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med drygt 600
medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.

