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Nyhetsbrev Prevas GCM februari 2017

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.

Aktuell information
Ny release av Prevas GCM har införts i februari 2017


Ny flik för registrering av Djurfoder finns på registreringssidan för artikelinformation.



Blåmarkerade fält visas alltid på sidorna för registrering av artikelinformation



Fler blåmarkerade fält på respektive nivå (tex palltyp på toppnivån)



Mindre ändringar i PDF rapporten



Fält för emballagevikt visas bara 1 gång även om det finns 2 förpackningskollityper



Kontroll av checksiffra för GTIN och GLN har lagts till



REPA ärvs från basnivån även om du har två förpackningskollityper ifyllda på
mellannivån

Planerade releaser av Prevas GCM under 2017
Information om när nya releaser är inplanerade och vad de innehåller finns på Prevas GCM:s
startsida. Följande releaser är inplanerade under 2017:


Prevas GCM-releaser
Prevas GCM uppdateras enligt GS1:s releaser av artikelinformation samt även separat
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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 via supporten.


GS1-release maj 2017
Mindre release som innehåller uppdatering av valideringsregler samt rättningar men
inga nya termer (artikelfält) ingår.



GS1-release november 2017
Större release som innehåller nya termer, moduler, kodvärden och valideringsregler.

Informationsmöte för Prevas GCM:s kunder har ägt rum 9 februari 2017 i Stockholm
Under mötet informerade Prevas (närvarande från Prevas var Siri Haglund, Meta Gustafsson,
Jenny Ågren och Anna Nordenfeldt) bland annat om den senaste Prevas GCM-releasen.
Det var en hel del intressanta diskussioner och frågor på mötet. En hel del bra förslag kom fram
vad gäller utveckling av Prevas GCM. Vi arbetar vidare med utveckling av systemet och vill gärna
få in synpunkter och förslag på förbättringar. Kontakta gärna supporten om du har några
synpunkter. Vi registrerar förslagen som CR:ar (Change Request) och inför nya releaser ser vi om
vi kan införa några av dem. Vilka CR:ar som blir införda beror bland annat på hur komplexa de är
och om många användare har behov av funktionaliteten.
Några frågor och synpunkter som kom fram på mötet:
 Möjlighet att skicka artikelinformation till hela Norden
Man kan skicka artikelinformation till Sverige och Danmark från Prevas GCM. Att skicka
till Finland kan införas om Prevas GCM:S kunder har behov av detta. Kontakta supporten
för vidare diskussion. Norge arbetar med att uppdatera sin hantering av
artikelinformation och beräknar vara klara till årsskiftet 2017/2018. Först då kan det bli
aktuellt att införa funktionalitet att skicka artikelinformation till Norge i Prevas GCM.


Visa status tydligare i sändningshistoriken i Prevas GCM
Tydliggör status i sändningshistoriken genom att markera status med olika färger.



Implementera mottagarspecifika regler som varningar i Prevas GCM
Inför varningar för Pallhöjd etc. för att underlätta korrekt registrering av
artikelinformation.



Publikationsrapport
En rapport som visar vad som hänt då en publikation skickats till mottagare: vad har
skickats, till vilken mottagare etc. Man ska kunna söka fram rapporten genom att välja
varumärke och tidsperiod och mottagare.



Utveckling av Excel-rapporten
Många användare uppskattar att man kan få ut grundläggande artikelinformation till en
Excel-rapport i Prevas GCM och önskar att mer information som t ex. närings- och
livsmedelinformation ingick i Excel-rapporten.
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Mottagare Axfood har saknat artikelinformation som fått status Sänd till köpare
Det finns leverantörer som skickat artikelinformation till Axfood och fått status Sänd till
köpare utan att informationen kommit fram. Varken Prevas eller Validoo har vid dessa
tillfällen upptäckt något fel eftersom kvittenser kommit fram. Om problem med detta
uppstår fram över kontakta Prevas GCM support så kan vi utreda vidare var problemet
uppstår.

När ska man använda funktionen Withdrawal?
Denna funktion finns tillgänglig i Prevas GCM genom att markera Borttag i Prevas GCM vid Ändra
publikation. Efter kontakt med Robin Widberg på Validoo när Withdrawal ska användas har
Prevas fått följande information:


När en artikel gått ur sortimentet skall leverantören använda T4015 Sluttidpunkt för
utgående artikel, för att markera när en produkt utgått. Withdrawal skall inte användas
för detta scenario.



Withdrawal kan användas för att rensa artikelinformation i mottagarens system vid vissa
situationer men än så länge har inte så många mottagare infört denna funktion. Prevas
rekommenderar därför att leverantörer kontaktar sina mottagare vid behov av att ta
bort artikelinformation via Withdrawal.

Hantering av bilder för svenska och danska marknaden
Om man ska skicka artikelinformation till Danmark kräver den danska mottagaren Dansk
Supermarked att information om bilder ska skickas via GDSN från och med 1 mars 2017. Detta
innebär att information om bilder (filnamn, länk till bild, filformat, beskrivning) ska skickas med i
artikelinformationsmeddelandet. Själva bilden kan alltså lagras på valfri plats och det är bara
information om bilden som skickas med i artikelinformationen. Det går bra att registrera detta i
Prevas GCM och man kan alltså skicka med information om bilder i artikelinformationen som
man skickar till mottagare i såväl Sverige som Danmark.
Skicka publikt Danmark
Enligt information från GS1Trade Sync i Danmark går det inte att skicka publikt i Danmark utan
endast privat, det vill säga direkt till enskild mottagare.

Prevas GCM
Basfunktioner i Prevas GCM
Följande basfunktioner har nyligen implementerats och är tillgängliga för alla användare som
inte är Registreringshjälp-kunder:
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Skicka publikt

Möjligt att skicka artikelinformation publikt utan att ange specifik mottagare. Man väljer
detta i Prevas GCM när man väljer mottagare i en publikation.


Excel-rapport
All artikelinformation som finns under fliken Artikelinformation i Prevas GCM kommer
med i en Excel-rapport men inte artikelinformationen i de andra flikarna (LivsmedelsNärings- och Övrig information). Det är möjligt att få ut rapporten via Prevas GCM:s
gränssnitt. Om behov finns av artikelinformation från andra flikar än
artikelinformation kontakta supporten så kompletterar vi en Basic-Exelrapport med den
artikelinformationen till en kostnad för den tid det tar att ta fram artikelinformationen.

Tilläggsfunktioner för Prevas GCM
Följande tilläggsfunktioner finns tillgängliga för Prevas GCM. Kontakta gärna supporten om detta
kan vara intressant för ditt företag:


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.



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.



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.

Registreringshjälp i Prevas GCM
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Kunder som är i behov av registreringshjälp kan logga in och registrera artikelinformation för ett
begränsat urval av artikelfält jämfört med om du loggar in som vanligt i Prevas GCM.
När artikelinformationen är registrerad hjälper Prevas GCM support att skicka
artikelinformationen till angivna mottagare.
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.
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
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