Nyhetsbrev Prevas GCM Mars | 2018

Se webbversion av nyhetsbrevet

Aktuell information Mars 2018
Nya GS1-releaser 2018
• GS1 3.1.4, februari, liten release
• GS1 3.1.5, maj, liten release
• GS1 3.1.x, november, förmodligen liten release
Prevas GCM uppdateras enligt GS1:s 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.
Skicka artikelinformation till mottagare på danska marknaden med Prevas GCM
Under 2018 hjälper Prevas sina kunder att skicka artikelinformation till mottagare i Danmark med
hjälp av sin tilläggstjänst. När en leverantör som använder Prevas GCM behöver skicka
artikelinformation till mottagare på danska marknaden gäller följande:
• Beställ tjänsten "Skicka artikelinformation till målmarknad Danmark"
Artikelinformationen kan då kompletteras med danska fält, danska valideringsregler körs och man kan
skicka till danska mottagare.
• Man behöver inte ha något avtal med GS1TradeSync. Detta då man måste registrera sitt GLN i
Validoo Item och inte i GS1TradeSync då man använder en direkt koppling mellan Prevas GCM och
Validoo Item. Ett enskilt GLN får bara vara registrerat hos en enskild datapool i det globala GDSN
nätverket (med datapool menas Validoo Item, GS1Trade Sync).
• Efter att man skickat artikelinformation till dansk mottagare kan man beställa kvalitetsgranskning av
sina produkter via GS1TradeExact, vilket krävs av de större danska mottagarna.

Övriga tilläggsfunktioner för Prevas GCM
Följande tilläggsfunktioner finns tillgängliga för Prevas GCM. Kontakta gärna supporten om detta kan
vara intressant för ditt företag:
• 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. Det går till exempel att kopiera denna
artikelinformation från en basnivå till en mellannivå.
• Välj GLN vid prenumeration
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.
• 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.
• 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.
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

Läs mer om Prevas GCM

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 via mail:
support.gcm@prevas.se.
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Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, tjänster och produkter till
företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av
att effektivisera eller automatisera sin verksamhet.
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