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Nyhetsbrev Prevas GCM juni 2016
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
http://www.prevas.se/gcm/MJR-FAQ.
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.

GDSN Major Release 3.1 har driftsatts
I maj 2016 uppgraderade GS1 den globala standarden för artikelinformation (ny version GDSN
Major Release 3.1.1) och Prevas GCM har anpassats till den nya standarden vid samma tidpunkt.
Prevas GCM är verifierat av GS1/Validoo för GDSN Major Release
Prevas GCM har verifierats av GS1 som ett verifierat system för att registrera och skicka
artikelinformation enligt specifikation för GDSN Major Release 3.1.1.
Se mer information:
http://www.validoo.se/support/validoo-item/valja-och-verifiera-system/verifierade-system

Information om Prevas GCM efter uppgraderingen av Major Release
Förändringar i Prevas GCM efter Major Release
Major Release är främst en förändring avseende på hur artikelinformationen tekniskt
struktureras och lagras i databasen samt även formatet på de xml-filer med artikelinformation
som skickas mellan Prevas GCM och mottagare via Validoo Item.
Dessa förändringar innebär ändå stor påverkan på funktioner och artikelinformation och du som
användare kan behöva lägga lite tid på att orientera dig i den nya versionen av systemet.
Prevas kommer fortsätta utveckla Prevas GCM så att systemet utvecklas och blir mer
användarvänligt. Vi har fått en del synpunkter och förslag från användarna och tar gärna emot
fler via kontakt med supporten. Vid varje ny release tittar vi igenom förslagen och försöker införa
några av förslagen.
Validering av artikelinformation i Prevas GCM
Efter införandet av Major Release har validering av artikelinformation förändrats. Det finns både
svenska och GDSN (internationella) valideringsregler. De finns tillgängliga på GS1:s webbplats:
http://www.gs1.se/sv/GS1-i-praktiken/Artikelinformation/gdsn-major-release-3.1/
I Prevas GCM har de svenska valideringsreglerna och ett urval av GDSN-reglerna implementerats.
Tyvärr har vi varit tvungna att slå av ett antal regler som inte fungerade. Det innebär att
artikelinformation som blir klarmarkerade i Prevas GCM utan valideringsfel får valideringsfel när
du skickar artikelinformationen vidare via Validoo Item. För att kontrollera valideringen av din
artikelinformation kan du skicka artikelinformationen till Validoo Testmottagare till att börja
med. Men artikelinformationen kommer alltid att valideras i Validoo Item oavsett till vilken
mottagare du skickar artikelinformationen.
Eftersom det finns både svenska och GDSN-regler kan felrapporterna både vara på svenska och
engelska. Det kan vara svårt att tyda vad valideringsfelen beror på i dessa felrapporter men du
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kan alltid kontakta Prevas GCM-support för att få hjälp med detta.
Prevas kommer att arbeta med att förbättra valideringarna i Prevas GCM framöver och kommer
att införa och komplettera valideringsregler för de vanligaste valideringsfelen i en
uppdateringsrelease som är planerad att införas i september 2016.
Kostnadsfritt webbmöte om nyheter i Prevas GCM
Prevas har i samband med införandet av Major Release erbjudit Prevas GCM användarna att
kostnadsfritt boka in en timmes rundtur i systemet via web-möten. Vi planerar att genomföra ett
nytt web-möte efter semesterperioden (vecka 34) med samma innehåll. Informationen kommer
att vara på svenska och genomföras i Prevas testmiljö med Prevas testartiklar.
Är du intresserad att delta så skicka en intresseanmälan till Prevas GCM support.
Kundspecifika utbildningar bokas separat via Prevas-GCM-supporten.
Planerade releaser under hösten 2016
Prevas planerar in en uppdateringsrelease med bland annat komplettering av validering av
artikelinformation i september 2016.
GS1 planerar även att införa en ny release av Artikelinformation i november där funktionen för
komponenter kan införas.
Prevas och GS1 planerar gemensamt att förbättra kundsupporten
I samband med införandet av Major Release har supporten både för Prevas GCM och Validoo
haft mycket att göra. För att förbättra för våra gemensamma kunder planerar Prevas och
Validoo/GS1 under hösten 2016 att införa ett samarbete så att Prevas och Validoo/GS1 har
bättre kunskap om de berörda systemen. Detta för att kunderna ska få bättre support och
uppföljning så att man inte ska behöva ringa runt till olika support-organisationer för att få svar
på en fråga.

Prevas GCM
Prevas GCM har begränsad support vecka 28-29

Under v.28 och 29 har vi begränsade möjligheter att hantera supportärenden som
registreringshjäp och handhavande problem. Vanliga ärenden hänvisar vi till mail:
support.gcm@prevas.se - vi hjälper er så snart vi kan! Akuta ärenden så som att det inte går att
logga in eller att man inte får kontakt med servern, hänvisas till 054-14 74 40.
Tilläggsfunktioner för Prevas GCM
 Skicka artikelinformation till andra länder/marknader som Danmark och Finland
I samband med Major Release förbereds Prevas GCM:s databasmodell för att införa
möjligheten att skicka artikelinformation till andra länder/marknader, i första hand
Finland och Danmark. Prevas planerar under hösten 2016 ett projekt för att anpassa
Prevas GCM:s användargränssnitt så att det ska vara möjligt att skicka artikelinformation
till Danmark och Finland. Kontakta gärna Prevas GCM support om detta kan vara
intressant för ditt företag.


Exportera artikelinformation till Dabas
Funktionen finns för att exportera validerad artikelinformation till Dabas. Har man den
tjänsten kan man vid prenumeration 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
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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.

Prevas GCM team vill passa på att önska alla våra kunder en
GLAD SOMMAR!
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