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God jul och ett gott nytt år önskar Prevas GCM
Prevas GCM support öppettider i jul
Prevas GCM support kommer att vara stängt mellan onsdag 27 till fredag 30 december.
Men det finns alltid möjlighet att skicka in ett supportärende va mailen support.gcm@prevas.se så får
ni svar när det finns personal på plats efter nyårshelgen.
Prevas GCM utvecklas vidare under 2018
Prevas kommer fortsätta arbeta med utveckling av Prevas GCM och hjälpa våra befintliga och nya
kunder att förenkla arbetet med att registrera och skicka artikelinformation till mottagare på svenska
och danska marknaden.
Vi kommer arbeta vidare med att fler kunder ska skicka artikelinformation till danska mottagare via
Prevas GCM och Validoo Item. Dessutom planerar vi att utveckla samarbetet med GS1 Sverige för att
förenkla arbetet vid t ex nya GS1-releaser.
Vi har också planer på ett kundmöte för Prevas GCM-kunder som vi haft de senaste åren i Stockholm.

Prevas GCM teamet vill tacka alla våra kunder för ett gott och givande samarbete under året och
vi önskar alla en God Jul och Gott Nytt År.
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.
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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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