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Disclaimer
GS1 tracht middels haar beleid ten aanzien van intellectueel eigendom (hierna: IE-beleid) mogelijke onzekerheid
betreffende aanspraken op intellectueel eigendom weg te nemen. Dit doet GS1 door van de deelnemers aan de Werkgroep
die dit document heeft ontwikkeld te eisen dat ze ermee akkoord gaan om GS1-leden een royaltyvrije licentie of een RANDlicentie voor essentiële octrooien te verlenen, zoals dit is gedefinieerd in het IE-beleid van GS1. Daarnaast wordt er de
aandacht op gevestigd dat de mogelijke invoering van een of meer onderdelen van deze Specificatie onderhevig kan zijn
aan een octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht waarvoor geen essentieel octrooi geldt. Een dergelijk octrooi of ander
intellectueel eigendomsrecht valt niet onder de licentieverplichtingen van GS1. Bovendien is de overeenkomst om licenties
te verlenen onder het IE-beleid van GS1 niet van toepassing op intellectuele eigendomsrechten en aanspraken van derden
die geen deelnemers waren aan de Werkgroep.
Daarom worden alle organisaties die werken aan implementatie in overeenstemming met deze Specificatie, door GS1
aangeraden om te bepalen of er octrooien zijn waarvoor geldt dat ze mogelijk een specifieke implementatie omvatten die
de organisatie aan het ontwikkelen is in overeenstemming met de Specificatie en of er een licentie onder een octrooi of
ander intellectueel eigendomsrecht nodig is. De vaststelling of er al dan niet een licentie nodig is, dient te worden gemaakt
in het kader van de details van het specifieke systeem dat door de organisatie is ontwikkeld in overleg met de eigen
octrooiadviseur.
DIT DOCUMENT WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN ZONDER VERDERE GARANTIES IN WELKE VORM DAN OOK,
WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ENIGE
GARANTIE VOORTVLOEIEND UIT DEZE SPECIFICATIE. GS1 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit
uit het gebruik of misbruik van deze Norm, of het nu gaat om bijzondere of indirecte schade, gevolgschade of
schadevergoedingen. GS1 aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met
betrekking tot het gebruik van of het zich beroepen op informatie uit dit document.
GS1 behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. GS1 geeft
geen garantie voor het gebruik van dit document, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten die dit document zou
kunnen bevatten en is niet verplicht om de hierin opgenomen informatie te actualiseren.
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1

Inleiding

Leveranciers kunnen aan hun productgegevens in GS1 Data Source digitale bestanden toevoegen. Dit zijn
bijvoorbeeld afbeeldingen of documenten.
Deze handleiding beschrijft hoe het toevoegen en onderhouden van productafbeeldingen werkt in de
webinterface. In hoofdstuk 2 vindt u hoe andere manieren van vastleggen werken en hoe afnemers kunnen
beschikken over die afbeeldingen.

2

Systeemcontext

U kunt productafbeeldingen uploaden met de GS1 Data Source webinterface. Deze applicatie slaat digitale
bestanden op in een externe cloud voor digitale bestanden, waar deze veilig en altijd toegankelijk zijn. De
cloud genereert een link naar het opgeslagen digitale bestand en stuurt deze automatisch op. Deze link en
alle metadata over het bestand worden opgeslagen in GS1 Data Source.
Om informatie over productafbeeldingen te kunnen uitwisselen zijn er diverse GDSN-kenmerken en objectmetadata beschikbaar die worden opgenomen in de referentie naar het bestand, dat is gekoppeld aan de
externe cloud met productafbeeldingen.

2.1

Andere werkvormen dan vastleggen via de webinterface

Leveranciers:
Toegang

Acties / details

Oplossing implementatiepartner

Wat moet een leverancier doen?
○

Contact opnemen met hun implementatiepartner
over de mogelijkheid om afbeeldingen uit te
wisselen.

Mogelijkheden:
○
○

Directe koppeling (Machine 2 Machine)

De implementatiepartner beschikt al over een
mogelijkheid om foto's uit te wisselen (DAM).
De implementatiepartner moet de functionaliteit om
afbeeldingen uit te wisselen bouwen. In de
handleiding API (zie gs1.nl) staan de specificaties.
Een API (Application Program Interface) is software
om bestanden uit te wisselen. De kosten hangen af
van hoe dit gebouwd wordt (welke omgeving/
functionaliteit/look & feel).

Wat moet een leverancier doen?
○

Contact opnemen met de leverancier van hun
software of de mogelijkheid om afbeeldingen uit te
wisselen er is.

Mogelijkheden:
○
○

De leverancier beschikt al over een mogelijkheid
om foto's uit te wisselen (DAM).
De leverancier moet de functionaliteit om
afbeeldingen uit te wisselen bouwen. In de
handleiding API staan de specificaties. Een API
(Application Program Interface) is software om
bestanden uit te wisselen. De kosten hangen af van
hoe dit gebouwd wordt (welke omgeving/
functionaliteit/look & feel.

Welke velden?
○
○
○

Type informatie (referencedFileTypeCode): hier
moet PRODUCT_IMAGE gevuld worden.
Link (uniformResourceIdentifier).
Extensie van extern bestand (fileFormatName): hier
moet TIF gevuld worden.

Versie 1.3, Definitief - goedgekeurd, 11 december 2018 © 2018 GS1 Nederland

Pagina 4 van 9

GS1 Data Source - Handleiding beheer digitale bestanden

○

Naam van extern bestand (fileName): bijv.
08015565080208_A1L1.

Afnemers:
Toegang

Acties / details

Oplossing implementatiepartner

Hoe werkt het?
○
○

Directe koppeling (Machine 2 Machine)

Hoe werkt het?
○
○

3

Afnemers ontvangen een XML waarin de link naar
de afbeelding staat.
Ze laden zelf een XML in hun eigen systeem
(indien van toepassing).

Afnemers ontvangen een XML waarin de link naar
de afbeelding staat.
Ze laden zelf een XML in hun eigen systeem.

Productafbeeldingen beheren

Via de tab ‘Digitale bestanden’ in de webinterface kunt u productafbeeldingen toevoegen, verwijderen,
updaten en zoeken in GS1 Data Source.
Via dit tabblad worden al uw opgeslagen digitale bestanden weergegeven:

Als u voor het eerst met digitale bestanden gaat werken, is deze tab vanzelfsprekend nog leeg.

3.1

Productafbeeldingen toevoegen

Er zijn twee manieren waarop u de productafbeeldingen aan een GTIN kunt toevoegen. In deze handleiding
beschrijven we die als route A en route B. In route A voegt u direct de productafbeelding toe aan een GTIN.
route B beschrijft hoe u een productafbeelding vanuit het tabblad ‘Digitale bestanden’ toevoegt aan een GTIN.
Zorg er in beide gevallen voor dat het bestand dat u toevoegt niet groter dan 45 MB is.

3.1.1

Route A: digitaal bestand toevoegen en koppelen aan GTIN

Om een productafbeelding te koppelen aan een GTIN, opent u eerst de GTIN door erop te dubbelklikken.
U voegt een nieuwe productafbeelding bestand toe door op de volgende knop te klikken:
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Let op: u kunt maar één productafbeelding tegelijk uploaden.

3.1.1.1 Het bestandselectievenster
Er verschijnt een bestandselectievenster. Upload de productafbeelding vanuit de gewenste bron en klik
vervolgens op ‘Volgende’.

U krijgt de betreffende foto te zien.
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Vervolgens kiest u voor ‘Volgende’. Hiermee komt u in stap 2. Kies hier voor ‘Bestandstype: (Product_Image)
– Productafbeelding’. U kiest vervolgens weer voor ‘Volgende’

U komt nu in stap 3. Selecteer vervolgens de GTIN waaraan de foto gekoppeld moet worden en klik op
‘Bewaren en vrijgeven’.

U ziet vervolgens de productafbeelding verschijnen aan de rechterkant van uw scherm.
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Als u een productafbeelding aan een GTIN toevoegt en dit artikel is al vrijgegeven en gepubliceerd, dan
verzendt u alle wijzigingen in het digitale bestand opnieuw aan alle betrokken retailers door de GTIN opnieuw
vrij te geven.
Let op: een GTIN waaraan u een digitaal bestand heeft toegevoegd, moet u altijd op CE-niveau vrijgeven om
het bestand in GS1 Data Source zichtbaar te maken.
Productafbeeldingen worden niet individueel doorgegeven, maar alleen in combinatie met de GTIN’s waaraan
ze zijn toegevoegd.

3.1.1.2 Afbeeldingen terugzoeken
Om de afbeelding op een makkelijke manier terug te zoeken, vult u het veld ‘Inhoud beschrijving’ in met een
willekeurige tekst of naam. Op deze naam zoekt u vervolgens via de zoekbalk. U vindt dit veld door de
volgende stappen te doorlopen:
1. Selecteer een product en klik op ‘bewerken’

2. Vul het veld ‘Inhoud beschrijving’ in.

3.1.2

Route B: productafbeelding toevoegen en beheren

Om een productafbeelding toe te voegen, opent u het tabblad ‘Digitale bestanden’. De lijst met resultaten
wordt weergegeven. Met de knoppen op de functiebalk kunt u verschillende handelingen uitvoeren.
Beschikbare opties zijn altijd zichtbaar; niet-actieve opties worden grijs weergegeven. Alle gemaakte
productafbeeldingen worden in eerste instantie hier opgeslagen en kunnen later aan hun respectieve artikelen
worden toegevoegd.

Klik vervolgens voor de optie ‘Voeg een nieuw digitaal bestand toe’.
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Er verschijnt een bestandselectievenster. Zie voor verdere stappen paragraaf 3.1.1.1.
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