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Nyhetsbrev Prevas GCM maj Nr 1 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 driftsätts 13 maj 2016
I maj 2016 uppgraderar GS1 den globala standarden för artikelinformation (ny version GDSN
Major Release 3.1) och Prevas GCM kommer att anpassas 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.gs1.se/sv/GS1-i-praktiken/Artikelinformation/nytt-om-gdsn-major-release-ochsystemleverantorer---2016-05-02/
Prevas GCM stänger 6-12 maj för uppgradering till GDSN Major Release 3.1
Prevas GCM kommer att hålla stängt samma tider som Validoo (6 maj kl. 00:01 till och med 12
maj kl. 23:59) för uppgradering och det kommer inte vara möjligt att logga in i systemet under
den perioden.
Se mer om Validoos stängning här.
Under denna stängningsperiod kommer det inte vara möjligt att logga in på Prevas GCM.
När Prevas GCM öppnar igen 13 maj kommer det vara möjligt att logga in i Prevas GCM från
www.prevas.se/gcm med samma användarnamn.
Mer information i samband med driftsättningen 13 maj kommer via nyhetsbrev samt via Prevas
informationssida http://www.prevas.se/gcm/MJR-FAQ.
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.
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.


När du loggar in i Prevas GCM efter uppgraderingen kommer användargränssnittet se
annorlunda ut. Funktionerna fungerar i stort sett på samma sätt som tidigare men bland
annat kommer termerna visas i en annan ordning i gränssnittet.



Registreringshjälpen kommer att fungera annorlunda. De kunder som använder denna
funktion kommer att informeras om förändringen. Har du frågor om registreringshjälpen
så kontakta Prevas GCM support.



Funktionen för att exportera all artikelinformation till Excel som i nuvarande version finns
tillgänglig via Prevas GCM support kommer att driftsättas i en senare release.
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Funktion för att registrera komponenter kommer inte att vara implementerat i Major
Release. GS1 har meddelat att denna funktion ska införas i en senare release.

Förändringar i artikelinformationen efter Major Release
Förändringar i artikelinformationen är bland annat:


Termer byter namn, T-nummer, har ny datatyp, nya termer har införts



Nya kodlistor kommer att ersätta de nuvarande.
Många kodlistor kommer att vara lika som kodlistor i version 2.8.5 medan andra kodlistor
förändras.
Via följande länkar kan man se skillnaden på kodlistor:
- Aktuella kodlistor 2.8.5: http://gs1.se/sv/GS1-i-praktiken/Kodlistor/
- Kodlistor Major Release v3.1: http://gs1.se/sv/GS1-i-praktiken/kodlistor-3.1/
Ett exempel på en kodlista som får stora ändringar är T4078 Allergentyp.

Mer om förändringar i Prevas GCM efter Major Release finns i presentationen från
informationsmötet som Prevas anordnade i Stockholm i januari i år. Presentation finns tillgänglig
på Prevas informationssida http://www.prevas.se/gcm/MJR-FAQ under länken Nyhetsbrev.
Migrering av artikelinformation
Prevas kommer att migrera all artikelinformation i Prevas GCM från Artikelinformation version
2.8.5 till version 3.1. Även all information i livsmedelsbilagan kommer att migreras.
Detta omfattar samtliga artiklar för alla företag som använder Prevas GCM. För den
artikelinformation som inte kan migreras kan användarna behöva komplettera sin befintliga
artikelinformation.
Prevas har dokumenterat information om hur Prevas hanterar en del migreringsfrågor i ett
dokument: Information about migration for Prevas GCM.pdf. Vi rekommenderar alla Prevas
GCM-användare att gå igenom detta dokument. Den senaste versionen av dokumentet finns
tillgänglig på Prevas informationssida http://www.prevas.se/gcm/MJR-FAQ under FAQfrågorna.
Prevas erbjuder även hjälp med migrering om det är några mer omfattande ändringar som
behöver genomföras. Kontakta Prevas GCM support om du har några frågor om detta.
Även GS1 har informerat leverantörer om migrering i samband med uppgradering av Major
Release: http://www.gs1.se/globalassets/migrering-gdsn-major-release-3.1.1.pdf
Migrering av övrig data i Prevas GCM
Även data för prenumerationer (kommer att kallas publikationer), sändningshistorik, användare
och övriga inställningar kommer att migreras.
För användare kommer det att införas strängare regler för lösenord så att lösenord är säkrare
och därför behöver lösenord ändras första gången man loggar in.
Information om Prevas GCM efter uppgraderingen
Prevas kommer att erbjuda Prevas GCM användarna möjlighet att kostnadsfritt boka in en
timmes rundtur i systemet via web-möten då Jens Ohlson eller Siri Haglund går igenom
förändringar och nyheter. Informationen kommer att vara på svenska och genomföras i Prevas
testmiljö med Prevas testartiklar.
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Följande informationstillfällen finns tillgängliga att boka in sig på:


Tisdag 17 maj kl. 10.00



Torsdag 19 maj kl. 14.00



Tisdag 24 maj kl. 10.00



Torsdag 26 maj kl. 14.00

Skicka anmälan med följande uppgifter till Prevas GCM support om ni är intresserade av delta i
ett informationsmöte:
1.

Ange vilket tillfälle du vill boka in dig på (ange gärna två alternativ)

2.

Ange hur många användare från ditt företag som önskar delta i detta informationsmöte?

3.

Kommer ni att sitta vid samma dator eller inte?

4.

Har ni behov av att skicka ny eller ändrad artikelinformation till Validoo eller mottagare
direkt efter uppgradering 13 maj (tidsperioden 13 maj – 15 juni)?

Vi kommer att planera in fler möten om behov finns.
Kundspecifika utbildningar bokas separat via Prevas-GCM-supporten.
Dessutom kommer relevant dokumentation finnas tillgänglig via Hjälp-funktionen i Prevas GCM.
Information från GS1
För den som är intresserad finns GS1: specifikationer för Major Release tillgängliga via länken
http://www.gs1.se/sv/GS1-i-praktiken/Artikelinformation/gdsn-major-release-3.1/.
GS1 planerar även att införa en ny release av Artikelinformation under hösten 2016 där
funktionen för komponenter kan införas. Men än så länge har GS1 inte publicerat någon
dokumentation om denna release.

Prevas GCM
Tilläggsfunktioner för Prevas GCM
 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
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.
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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.



Skicka artikelinformation till andra länder/marknader
I samband med Major Release förbereds Prevas GCM:s databasmodell på att införa
möjligheten att skicka artikelinformation till andra länder/marknader, i första hand
Finland och Danmark. Detta kommer inte vara infört i Major Release men kan införas i
en senare release. Kontakta gärna Prevas GCM support om detta kan vara intressant för
ditt företag.
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