
  
Titel 

Nyhetsbrev Prevas GCM Oktober 2016 
 

      
 

 
 

      
 

Prevas GCM 
Utgiven av 

Prevas AB 
Datum 

2016-10-10 

 

 Sida 1 (4) 

Nyhetsbrev Prevas GCM oktober 2016 

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 
http://www.prevas.se/gcm/MJR-FAQ. 
 
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. 

Aktuell information 

Förändringar i Prevas GCM efter Major Release   
Major Release (som driftsattes i maj 2016) är främst en förändring avseende på hur 
artikelinformationen tekniskt struktureras och lagras i databasen samt även formatet på de xml-
filer med artikelinformation som skickas mellan Prevas GCM och mottagare via Validoo Item. 
Dessa förändringar innebär ändå stor påverkan på funktioner och artikelinformation och du som 
användare kan behöva lägga lite tid på att orientera dig i den nya versionen av systemet. 
 
Prevas kommer fortsätta utveckla Prevas GCM så att systemet utvecklas och blir mer 
användarvänligt. Vi har fått en del synpunkter och förslag från användarna och tar gärna emot 
fler via kontakt med supporten. Vid varje ny release tittar vi igenom förslagen och försöker införa 
några av förslagen.  
 
Validering av artikelinformation i Prevas GCM 
Efter införandet av Major Release har validering av artikelinformation förändrats. Det finns både 
svenska och GDSN (internationella) valideringsregler.  
I Prevas GCM har de svenska valideringsreglerna och de GDSN-regler som är vanligast 
förekommande implementerats. Övriga internationella regler kommer att implementeras allt 
eftersom, utifrån behov. 
I samband med att Major Release driftsattes var det en hel del problem med valideringarna i 
Prevas GCM och en del regler fick slås av. Prevas har arbetat intensivt med att rätta felen och nu 
har en ny Prevas GCM release driftsatts där valideringarna är rättade och påslagna igen. 
På GS1:s hemsida finns dokument där man kan läsa mer om de svenska reglerna och GDSN 
reglerna (internationella reglerna). 
Prevas har även tagit fram ett dokument med tips på hur man löser vanligt förekommande 
valideringsfel: Vanliga felmeddelanden från Validoo Item. 
 
Planerade releaser under hösten 2016 
Prevas har driftsatt en uppdateringsrelease med bland annat komplettering av validering av 
artikelinformation i oktober 2016 och planerar nya releaser, bland annat anpassning för GS1-
releasen 20161107. 
 
Ny GS1-release 7 november 2016 
GS1 planerar även att införa en ny release  av Artikelinformation (version 3.1.2) den 7 november 
där artikelfält för djurmat, kosttillskott, alkoholhaltiga drycker, produkter via e-handel samt 
komponenter införs. Mer information finns på GS1:s web-sida nedan. 
Mer information om specifikationer, handledning etc finns under Kommande specifikationer. 

http://www.prevas.se/gcm/MJR-FAQ
mailto:support.gcm@prevas.se
http://www.gs1.se/globalassets/artikelinformation/swedish-validation-rules-beta8_approvedrules.xlsx
http://www.gs1.se/globalassets/artikelinformation/gdsn-validation-rules-150901.xlsx
http://www.gs1.se/globalassets/artikelinformation/gdsn-validation-rules-150901.xlsx
http://prevasgcm.prevas.se/GCMWeb/Doc/KS012b01%20Vanliga%20felmeddelanden%20från%20Validoo%20Item.pdf
http://www.gs1.se/sv/vara-standarder/teknisk-dokumentation/Artikelinformation/


  
Titel 

Nyhetsbrev Prevas GCM Oktober 2016 
 

      
 

 
 

      
 

Prevas GCM 
Utgiven av 

Prevas AB 
Datum 

2016-10-10 

 

 Sida 2 (4) 

Prevas arbetar med anpassningar i Prevas GCM för denna release och mer information om detta 
kommer. 
 
Här finns mer information från Validoo om den nya releasen. 
 
Det är möjligt att skicka artikelinformation till Systembolaget via Prevas GCM 
Prevas GCM kommer att anpassas till den nya GS1-releasen som driftsätts i november 2016 med 
nya artikelfält för alkoholhaltiga drycker. Systembolaget har för avsikt att hämta sin 
artikelinformation från Validoo Item och vill att deras leverantörer har sin artikelinformation 
tillgänglig där. Prevas GCM anpassas i samband med den nya GS1-releasen för att registrera 
artikelinformation för alkoholhaltiga drycker. 
I Prevas GCM kan man skapa publikationer med mottagare som finns med i GS1:s lista: 
http://www.validoo.se/support/validoo-item/kundlista-for-validoo-item 
Kontakta Prevas GCM support om mottagare saknas i systemet. 
 
Registreringshjälp i Prevas GCM 
Kunder som är i behov av registreringshjälp av artikelinformation via Prevas GCM kan numera 
logga in i Prevas GCM och registrera artikelinformationen via en web-sida. Denna web-sida 
innehåller ett begränsat urval av artikelfält jämfört med om du loggar in som vanligt i Prevas 
GCM. 
När artikelinformationen är registrerad meddelar man Prevas GCM support. Supporten kommer 
sedan att skicka artikelinformationen till angivna mottagare. 

Fördelarna för användarna är bland annat att man kan logga in och titta på sin tidigare 
registrerad artikelinformation. 

Tidigare har kunder fyllt i en Excel-fil för att registrera artikelinformation och skickat till Prevas 
GCM Support som sedan hjälpt till med att skicka artikelinformationen till mottagare via Validoo. 
 
Har du behov av Registreringshjälp i Prevas GCM kontakta Prevas GCM support för att få 
inloggningsuppgifter. 
Finns behov av att få registreringshjälp via annat underlag eller om du har ett Prevas GCM-avtal 
för webtjänsten men behöver registreringshjälp så kontakta supporten så hjälper vi dig. 
 
Koden NA (natrium) återinförs i GS1:s kodlista T4073 Näringsämne 
I samband med införandet av Major release 3.1.1 beslutade GS1 Sweden att ta bort 
näringsämnet NA (Natrium) ur kodlista T4073 Näringsämne. 
Ifyllda värden i detta fält migrerades till kodvärdet SALTEQ (salt) enligt formeln  
SALTEQ = NA * 2.5. Nu återinförs dock Natrium i kodlistan för T4073 Näringsämne.  
Här kan du läsa mer om hur detta påverkar dig som leverantör  
För mer information om hur migreringen av salt och natrium har gått till se dokumentet 
Information about migration for Prevas GCM. 
 
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. Kontakta Prevas GCM support för att diskutera just era behov. 
 

http://validoo.se/om-oss/nyheter/salj-mer-till-fler-genom-nya-falt-i-standarden/nyttan-for-dig-som-leverantor
http://www.validoo.se/support/validoo-item/kundlista-for-validoo-item
http://validoo.se/om-oss/nyheter/koden-na-natrium-ater-i-gs1s-kodlista/koden-na-natrium-laggs-ater-till-gs1s-kodlista
https://prevasgcm.prevas.se/GCMWeb/Doc/Information%20about%20migration%20for%20Prevas%20GCM_v2.pdf
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Prevas GCM 
Export av artikelinformation till Excel 
Major Release innebär att datamodellen för artikelinformation har förändrats och blivit mer 
komplex, speciellt med hänsyn till att det finns repeterbara submoduler och vi utreder nu hur 
man ska kunna presentera artikelinformationen på bästa sätt i Excel. 
Som ett första steg planerar Prevas att utveckla en ”Basic-Excel-rapport” där GTIN, artikelnivå, 
varumärke, artikelbenämning, måttvärden och liknande fält finns med. Livsmedels- och 
näringsinformation kommer ej att finnas med. Denna funktion planeras att driftsättas inom de 
närmaste månaderna. 
Prevas erbjuder att ta fram en kundspecifik Excel-rapport för en enskild kunds behov. Det görs 
med en metod som är en blandning av kodning, databasscript och klippa och klistra. Kostnad för 
detta beror på vad kunden har för typ av artikelinformation och vilken artikelinformation som 
ska finnas med i Excel-rapporten. Den kan implementeras så att kunden själv kan få den 
tillgänglig via Prevas GCM:s gränssnitt om man vill köra den flera gånger. 
Kontakta Prevas GCM support om behov finns av denna funktion. 
 
Tilläggsfunktioner för Prevas GCM 

 Skicka artikelinformation till andra länder/marknader som Danmark och Finland 

Prevas arbetar just nu med ett utvecklingsprojekt för att anpassa Prevas GCM:s 
användargränssnitt så att det ska vara möjligt att skicka artikelinformation till Danmark 
och Finland. Denna funktion kommer att vara driftsatt inom en snar framtid. Prevas 
planerar att införa detta som ett tillägg till befintligt Prevas GCM-avtal med en 
anslutningsavgift samt en månadskostnad. 
För att hjälpa våra kunder tills vi har fått funktionen på plats kan Prevas offerera att 
skicka artikelinformationen på följande vis: Kunden uppdaterar språkhanterade 
artikelfält i Prevas GCM, artikelinformationen skickas till Validoo testmottagare så xml-
filer skapas, Prevas uppdaterar och skickar xml-filerna med artikelinformation till 
mottagare i Danmark och Finland.  
Kontakta gärna Prevas GCM support om detta kan vara intressant för ditt företag. 
 

 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. 
I samband med att tjänsten tas i bruk kan man passa på att rensa i artikelinformationen i 
Prevas GCM och sedan göra en engångsexport av all artikelinformation som behöver 
vara tillgänglig i Dabas. På så sätt har man identisk artikelinformation i båda systemen 
och behöver bara uppdatera artikelinformation i Prevas GCM och skickar all 
artikelinformation från det systemet till Validoo och mottagare. Sedan exporterar man 
endast den artikelinformation till Dabas som behöver vara tillgänglig där. 
Kontakta gärna Prevas GCM support om denna tjänst kan vara intressant för ditt företag. 
 

 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. 
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 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. 

 

 

 
 


