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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.
I detta nyhetsbrev vill vi informera om integrationsprojekt, finska marknaden, support under
veckorna 29-30 samt informera om kommande releaser av Prevas GCM.
Förhoppningsvis har ni varit nöjda med oss så hörs vi efter sommaren igen!
Vänliga hälsningar
Prevas GCM teamet
PDF version av nyhetsbrevet

Aktuell information
Prevas utvecklar integrationer mellan affärssystem och Prevas GCM
Prevas arbetar just nu med flera projekt där vi utvecklar integration av artikelinformation mellan våra
kunders affärssystem och Prevas GCM både för svenska och danska marknaden.
Vi har lång erfarenhet med att arbeta med integrationer mellan olika system samt även att ansvara för
drift och support under systemens livscykel.

Prevas GCM kompletteras med finska marknaden
Prevas planerar att under hösten 2018 anpassa Prevas GCM för att kunna skicka artikelinformation till
mottagare på finska marknaden. Redan idag är det möjligt att via Prevas GCM skicka artikelinformation
till mottagare på svenska och danska marknaden.

Prevas GCM har begränsad support vecka 29-30
Under v.29 och 30 har supporten stängt och därför kan inte supportärenden som registreringshjälp
och handhavande problem hanteras innan måndag vecka 31 då vi öppnar som vanligt igen.
Akuta ärenden som inloggningsproblem eller att man inte får kontakt med servern, hänvisas till
054-14 74 40.

Nya GS1-releaser 2018
• GS1 3.1.5, har installerats i maj och var en liten release. Releasen innehöll följande:
- Ändringar av en del namn och texter enligt GS1:s specifikation version 3.1.5
- Nytt fält T4242 Typ av temperaturstatus, kod som finns i modul Temperatur
- Införande av ett antal förbättringsförslag och rättningar i Prevas GCM
• GS1 3.1.6, augusti, liten release som ej påverkar svenska marknaden
• GS1 3.1.7, november, större release

Skicka artikelinformation till mottagare på danska marknaden med Prevas GCM
Under 2018 hjälper Prevas sina kunder att skicka artikelinformation till mottagare i Danmark.
Här kommer mer information om hur man beställer tjänsten Skicka till danska marknaden:
• Beställ tjänsten Skicka artikelinformation till målmarknad Danmark
Artikelinformationen kan då kompletteras med danska fält, danska valideringsregler körs och man kan
skicka till danska mottagare.
• Beställ ev. tjänsten Välj avsändar-GLN då artikelinformationen skickas till mottagare om behov finns
att skicka från flera GLN t ex för att behålla företagets danska GLN.
När en leverantör som använder Prevas GCM behöver skicka artikelinformation till mottagare på
danska marknaden gäller följande:

• Man behöver inte ha något avtal med GS1TradeSync.
• Man måste registrera sitt GLN i Validoo Item och inte i GS1TradeSync eftersom man använder Prevas
GCM som är kopplat till datapolen Validoo Item. Ett enskilt GLN får bara vara registrerat hos en enskild
datapool i taget 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.

Utveckling av ny 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 support telefon
054-14 74 40 eller via mail: support.gcm@prevas.se.

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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