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Aktuell information oktober 2017
Ny release av Prevas GCM driftsätts 4 november 2017
I november 2017 kommer en ny release av Prevas GCM. GS1 uppdaterar sin specifikation för
Artikelinformation till version 3.1.3 och Prevas GCM anpassas till den versionen. Denna release
innehåller nya termer, moduler, kodvärden och valideringsregler.
Bland annat införs en ny modul för Fiskprodukter och tre nya termer om man ska skicka
artikelinformation till Systembolaget. Mer information om detta kommer i samband med att releasen
driftsätts.
En ny valideringsregel som införs kan kräva uppdatering av befintlig artikelinformation och detta
beskrivs närmare nedan.
GCM kommer vara stängt för uppgradering mellan 2017-11-03 16:00 - 2017-11-06 12:00.
Validoo Q-lab kommer från 4 november att kvalitetsgranska artiklar med komponenter
GS1 rekommenderar att sammansatta artiklar ska registreras som komponenter (utan GTIN).
Validoo Q-lab kommer att kvalitetsgranska artiklar med komponenter framöver. Till exempel en
chokladask med tio olika sorters choklad, där varje sort specificeras på förpackningen. Genom att
använda komponenter får du hjälp att beskriva varje sort för sig. Prevas GCM är redan förberett för att
registrera komponenter.
Ny valideringsregel som kan kräva uppdaterad artikelinformation
I releasen införs en ny valideringsregel som ger valideringsfel då T0187 Typ av databärare, kod är
GS1 128 och T3748 Typ av maskinellt läsbar information, kod saknar värde.
Det är många kunder som använder denna kod (GS1 128) i T0187 och där värde saknas i T3748 vilket
medför att ett stort antal artiklar kommer att få valideringsfel efter den nya releasen är driftsatt. Kontakta
Prevas GCM support om ni vill ha hjälp med att uppdatera artikelinformationen för att undvika
valideringsfel.

Prevas GCM
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. Prevas GCM
anpassas så att man enkelt ska hantera artikelinformation som krävs på danska marknaden och kan
skicka till danska mottagare från Prevas GCM. Under senare tid har vi haft kontakt med både GS1
Sverige och GS1 Danmark för att möjliggöra att det ska gå att kvalitetsgranska artikelinformationen i
GS1TradeExact (Danmarks motsvarighet till Validoo Q-lab) utan att vara registrerad i GS1TradeSync.
Det ska räcka att vara ansluten till en datapool som t ex. Validoo Item och sedan skicka sin
artikelinformation till danska mottagare och även få en kvalitetsgranskning på artikelinformationen.
Kontakta supporten för mer information om du är intresserad av att skicka till mottagare på danska

marknaden och kanske vill testa vad det innebär 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.
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 support telefon
054-14 74 40 eller via mail: support.gcm@prevas.se.
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