GS1 Data Source - Vrijgeven en publiceren van artikelgegevens
Nieuwe artikelgegevens beschikbaar stellen: vrijgeven én publiceren
Artikelgegevens kunnen alleen worden gepubliceerd als ze de status Vrijgegeven hebben.
Na het vrijgeven moeten artikelgegevens worden gepubliceerd om ze naar de brondatapool te verzenden.
Alleen dan zijn ze beschikbaar voor afnemers. U dient alleen het hoogste niveau in een hiërarchie te publiceren,
de onderliggende niveaus worden automatisch mee verzonden. Een gepubliceerd artikel krijgt Artikel
gepubliceerd als algemene artikelstatus en een onderliggend niveau de status verzonden.
Wijzigingen in artikelgegevens beschikbaar stellen: alleen vrijgeven
In het algemeen hoeven artikelgegevens slechts één keer te worden gepubliceerd. Als er later wijzigingen of
correcties worden gedaan in de artikelgegevens, moeten deze worden vrijgegeven. Alleen dan komen
wijzigingen aan bij afnemers. Publiceren hoeft niet opnieuw omdat de publicatielink al gelegd is. Zodra
gewijzigde artikelgegevens zijn vrijgegeven – en er komen geen foutmeldingen naar voren – kunnen afnemers
er over beschikken.
Hoe werkt vrijgeven?
Selecteer welke producten (maximaal10 tegelijk) u wilt vrijgeven en druk op de groene knop ‘vrijgeven’.

Hoe werkt publiceren?
Selecteer aan welke afnemer(s) u wilt publiceren en druk op de knop ‘publiceren’:

Niet altijd zijn alle GTIN’s van al uw afnemers te zien. Klik voor een volledig overzicht op het vergrootglas.
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Artikelgegevens opnieuw verzenden (herpubliceren)
Er zijn situaties waarin het nuttig is om artikeldata opnieuw te verzenden aan de retailer. Dit word ook wel
herpubliceren genoemd. Redenen hiervoor kunnen zijn: het herstellen van fouten of de retailer heeft de data
niet goed of volledig ontvangen.
Het opnieuw verzenden kan als volgt worden geactiveerd
•

Ga naar het artikel dat u opnieuw wilt verzenden.

•

Controleer of het artikel al aan de betreffende retailer gepubliceerd is.

•

Voer een kleine wijziging in de artikeldata door. Zet bijvoorbeeld de startdatum beschikbaarheid met 1
minuut vooruit.

•

Sla het artikel op.

•

Geeft de betreffende hiërarchie opnieuw vrij (zie bij: Hoe werkt vrijgeven?)

•

Na vrijgave wordt de hiërarchie opnieuw gesynchroniseerd, dit is te zien aan de tandwielen die achter de
naam van de retailer verschijnen.

•

U kunt het artikel nu herpubliceren. Dit werkt hetzelfde als publiceren alleen vinkt u dan “Herpublicatie van
al gepubliceerde doelen toestaan” aan.

Tip
Om snel een overzicht te krijgen van de niet vrijgegeven artikelen kunt u in het zoekmenu de optie “Artikel
bijgewerkt in afwachting van vrijgave” kiezen.

Vragen?
Neem dan contact op met customer support van GS1 via info@gs1.nl of 020 - 511 38 88.
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