GS1Trade Exact – Trin-for-trin
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1

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvad gør jeg inden kvalitetstjek? Indsendelse af produkter, tidsfrister mm.
• Bliv medlem af GS1Trade Sync
• Opret og publicer de produkter i GS1Trade Sync, som du vil have tjekket i GS1Trade Exact
• Aftal med din(e) kunde(r) hvilket produkter der skal kvalitetstjekkes
• Bestil tid til de produkter, der skal kvalitetstjekkes, på www.gs1.dk/bestiltid.
• På bestillingssiden angives kun 1 GTIN pr. hierarki, typisk GTIN på kolli.
• Send et komplet kolli mærket med stregkode symbol fyldt med produkter:

SignF ApS
Att: GS1Trade Exact
Mose allé 7 A
DK-2610 Rødovre
Husk at mærke forsendelsen tydeligt med jeres GLN-nummer og virksomhedsnavn,
fx: GS1 Denmark: 5790000500000
• Bemærk! Hvis produktet ikke er mærket med et GTIN, der kan scannes, eller GPC-koden
der er angivet i GS1Trade Sync er 99999999, kan produktet ikke kvalitetstjekkes. I vil
modtage en besked fra os om, hvordan I skal forholde jer.
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Timeline

Bliv sikker på, at jeres produkter er kvalitetstjekket til tiden:
• Et kvalitetstjek tager op til 10 hverdage, plus tillægstid for evt. fejl, der skal rettes. Vi
anbefaler, at produktstamdata indtastes i GS1Trade Sync hurtigst muligt, og at produktet
herefter indsendes
• Hvis jeres produkt findes i flere varianter (fx i forskellige farver og smag med eget GTIN)

skal I indsende et kolli af hver variant. Dette gælder dog ikke for dummy tjek.

• Send produktet i god tid før lancering – men først efter, at I har publiceret produktet i
GS1Trade Sync
• Hvis produktet kommer senere end den dato, I har angivet som forventet ankomst på
bestillingen, skal der bestilles en ny tid. Hvis I bestiller tid inden fem arbejdsdage efter vi har
kontaktet jer, behøver I ikke genindsende kolli
• Send altid et komplet kolli indeholdende de rigtige basisenheder. (Hvis dit pakkehierarki ikke

indeholder kolli, skal basisenheden fremsendes alene)

• Send ikke paller eller displays (1/4 paller).
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Eksempler på kvalitetsrapport

Sådan får du besked om resultatet af kvalitetstjekket
Vi sender på e-mail en kvalitetsrapport (”Trade Item Inspection”), der enten er ”Valid” (hvis
der ingen fejl er) eller ”Invalid”.
Har I modtaget en Valid rapport?
• Når I modtager en Valid kvalitetsrapport, vil jeres produkt få et kvalitetsstempel i GS1Trade

Sync, så jeres kunder kan se, at det er tjekket og korrekt.

OBS: Kvalitetsstemplet gælder for de data, GS1Trade Exact har tjekket. Hvis I efterfølgende
redigerer i de data i GS1Trade Sync, bliver kvalitetsstemplet annulleret, og I skal derfor igen
indsende produktet til tjek for at opretholde kvalitetsstemplet.
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Eksempel på Valid kvalitetsrapport:

Eksempel på kvalitetsstempel i GS1Trade Sync:
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Har I modtaget en Invalid rapport?
• I rapporten vises det tydeligt, hvilke fejl, der er registreret
• Hvis I retter fejlen inden 5 arbejdsdage, får jeres produkt kvalitetsstemplet
• Besvar den e-mail, I modtog med kvalitetsrapporten, når I har publiceret alle rettelser
• Vi tjekker produktet og jeres data igen.
OBS: Retter I ikke fejlen inden for 5 arbejdsdage fra I modtager rapporten fra os, får jeres
produkt ikke kvalitetsstemplet. I skal derfor igen bestille tid og indsende nyt produkt.
Eksempel på Invalid kvalitetsrapport:

Eksempel på kvalitetsstempel i GS1Trade Sync:
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4

Dummy-produkter

Hvis I ikke kan nå at få kvalitetstjekket jeres produkt, inden jeres kunde skal bruge data, kan I
sende en dummy ind til Dummy-test. Dummy-test tjekker kun dimensioner, varens navn og
GTIN. Kontakt gs1tradeexact@gs1.dk for mere information. Dummy-test er ikke endelig, så
når det færdige produkt er klar, skal dette også sendes ind til tjek. Prisen for et Dummy-tjek er
kr. 75,- alt inklusive.
Eksempel på Dummy kvalitetsstempel i GS1Trade Sync:
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Hvad er Crush og Nesting?

Bemærk! Hvis det er relevant for det indsendte produkt, at der tjekkes for crush og/eller
nesting, og dette ikke er angivet i GS1Trade Sync, vil vi berige disse data i GS1Trade Sync. Vi
gør opmærksom på, at dette sker automatisk uden jeres samtykke.
Hvad er Crush? - Se guide på www.gs1.dk/support/vejledninger/
Hvad er Nesting? – Se guide på www.gs1.dk/support/vejledninger/

6

FAQ – hvad sker der……?

Hvis vi har modtaget jeres produkt, men der ikke er bestilt tid?
Produktet bliver destrueret eller doneret til velgørende formål efter fem arbejdsdage, idet vi
ikke kan opbevare produkter i længere tid.
Hvis I har bestilt tid, men produktet ikke er oprettet i GS1Trade Sync?
Vi kontakter jer, så I har mulighed for at oprette produktet inden den bestilte tid. Hvis dette
ikke er muligt, er det nødvendigt at bestille en ny tid.
Med køle- og frysevarer?
Køle- og frysevarer kvalitetstjekkes kun 1 gang, inden de bliver destrueret. Hvis I er uenige i
de fejl, vi har angivet i kvalitetsrapporten, skal I sende os et nyt produkt. Vær opmærksom på,
at mål og vægt kan variere, hvis kølekæden har været brudt, eller emballagen har været våd
eller trykket under transport.
Hvis mit produkt ændrer sig lidt?
Hvis et produkt, der har kvalitetsstempel, bliver ændret, skal produktet sendes til kvalitetstjek
igen for at opretholde sit kvalitetsstempel.

Version 5, januar 2018

© 2018 GS1 Denmark

7

Returnering af produkter
Vi returnerer gerne jeres vareprøver, I skal blot selv betale for fragten. Husk at skrive tydeligt
på produktet/følgesedlen, hvis I ønsker returnering, samt adressen vi skal sende til. Vi
benytter Danske Fragtmænd som fast transportør.
Køle-/fryse-varer destrueres af fødevaresikkerhedshensyn.
Det er gratis at donere produkter. Vi sørger for distribution til modtagerorganisationen.
Hvad står der på fakturaen?
Efter kvalitetstjekket modtager I en faktura på kr. 100 (hvis der ingen fejl er) og på yderligere
kr. 50, hvis der var fejl i data. Et produkt kan altså fremgå med op til to linjer på fakturaen.
Hvis der fremsendes flere forskellige kolli indeholdende den samme basisenhed samtidig, fx et
kolli med 10 stk. og et kolli med 20 stk. af basisenhed A, bliver det første kolli + basisenhed A
faktureret som ovenfor, mens de(t) sidste hierarki(er) kun bliver faktureret kr. 50, da
basisenheden ikke skal tjekkes flere gange.
Dummy-tjek koster kr. 75 uanset om, der er fejl eller ej.
Vær opmærksom på, at hvis I har bestilt fotopakke hos GS1Trade Image, fremgår dette også
af fakturaen.
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