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Inleiding
Dit document is bedoeld voor leveranciers in de gezondheidszorgsector die GS1 Data Source Healthcare (GS1
DAS) gebruiken. Dit document legt uit hoe u de webinterface gebruikt om gegevens in te voeren en te delen
met (inter)nationale partijen, zoals zorginstellingen, groothandels en/of autoriteiten, zoals de Amerikaanse
Food and Drug Administration (FDA).
Wat is GS1 Data Source Healthcare?
Met GS1 Data Source Healthcare wisselen leveranciers artikelgegevens uit binnen de sector. GS1 Data Source
Healthcare is een oplossing die gebaseerd is op de Global Data Synchronization Network (GDSN) standaard.
Leveranciers sturen hun artikelgegevens naar de datapool en stellen vast klanten toegang tot de informatie
krijgen. Het is ook mogelijk om artikelinformatie naar al uw handelspartners te publiceren via GDSN, via het
principe ‘publish to all’.
Voldoen aan Amerikaanse FDA vereisten
Als u gegevens wilt publiceren aan de Amerikaanse U.Ss FDA Global Unique Device Identification Database
(GUDID), lees dan eerst zorgvuldig het stappenplan.
Contact en support
In de webinterface is een online supportfunctie beschikbaar in de rechterbovenhoek van het scherm. Als u
vragen heeft over het gebruik van GS1 Data Source Healthcare of het invoeren van artikelgegevens, neem dan
contact op met GS1 Nederland via healthcare@gs1.nl of bel met (020) 511 38 88.
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1

Accountinformatie

1.1

Inloggen

Na ontvangst van uw login gegevens van GS1 Nederland begint u met het invoeren van uw items in de
webinterface. Gebruik de link hieronder en toets uw gebruikersnaam, GS1 adrescode (Global Location Number
(GLN)) en wachtwoord in. Er zijn twee opties:
1.

Voor het publiceren naar de U.S. FDA Global Unique Device Identification Database (GUDID) in de
testomgeving, met als doel om de testscenario’s te doorlopen, gebruikt u de volgende link:
https://pool-test.1worldsync.com/publishing/auth/index.do.

2.

Voor publicatie naar partijen over de hele wereld, waaronder de Amerikaanse FDA GUDID binnen het
productiesysteem gebruikt u deze link:
https://pool.1worldsync.com/publishing/auth/index.do.

Let op: wilt u gegevens publiceren aan de Amerikaanse FDA? Doorloop dan eerst de testscenario’s aangezien
dit door de FDA wordt vereist. Nadat u dit heeft gedaan, kunt u gegevens invoeren via bovenstaande link. Lees
meer over de testscenario’s in het stappenplan op de pagina over UDI-wetgeving.

1.2

Dashboard

Het overzicht na inloggen toont het aantal items in uw catalogus en hun huidige publicatiestatus:
NOT RELEASED: items die zijn toegevoegd of gewijzigd maar nog niet zijn vrijgegeven, gepubliceerd of
verzonden.
RELEASED: items die klaar zijn om gepubliceerd te worden.
SENT: alle onderliggende items van een gepubliceerde hiërarchie worden verzonden tijdens de publicatie van
het hoogste niveau.
PUBLISHED: items die zijn gepubliceerd aan handelspartners.
U ziet uw recent toegevoegde en gecorrigeerde items aan de linkerkant van het dashboard. Onderaan het
scherm vindt u trainingsvideo’s en Twitter updates van 1WorldSync.

Figuur 1.1: dashboard
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2

Items aanmaken en publiceren

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe u artikelgegevens kunt toevoegen, wijzigen en publiceren. Voor informatie
over validaties, hun betekenis en de regels rondom de verschillende datavelden bekijkt u de veldenlijst in Excel
op onze website.
Let op: gebruik de ‘Help’ knop in de rechterbovenhoek om meer te weten te komen over de webinterface en
zijn functies. Alle functionaliteiten en de beginselen van het werken met de applicatie worden hier uitgebreider
beschreven dan in dit document.

2.1

Een item aanmaken

Voer uw eerste item in via ‘Items’ in de linkerbovenhoek (zie figuur 2.1) We adviseren om eerst de veldenlijst
te bekijken zodat u begrijpt hoe de verschillende attributen zijn opgebouwd en zeker te zijn dat u de juiste
gegevens invult.
Maak een nieuw item aan via de ‘plus’ knop (2).

Figuur 2.1: startscherm

Bij het aanmaken van een nieuw item kiest u ‘+ create’ en vult u ‘Item Basic Information’ in zoals hieronder
aangegeven:

Figuur 2.2: item Basic information, identification, classification
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2.1.1

Item base information

Template name: de template is niet van toepassing.
GTIN: toets het Global Trade Item Number in. Als de ingetoetste GTIN korter is dan 14 cijfers, zet dan een 0
(nul) of meerdere 0 (nullen) voor het nummer.
GLN: het Global Location Number van uw bedrijf is vooraf ingevuld.
Target market: om te publiceren naar de U.S. FDA GUDID, selecteert u United States (840). Wilt u aan
andere ontvangers publiceren? Selecteer dan de doelmarkt waarbinnen uw klant/de ontvanger zich bevindt.
Article type: selecteer ‘base item’ voor alle basisitems en selecteer ’packaging item’ voor alle niveaus groter
dan het basisitem.
Belangrijk: om de FDA-specifieke validaties toe te passen, die u helpen om correcte en eenduidige gegevens
in te voeren, kiest u ‘Select Receivers’ en zoekt u naar de FDA GLN (11000001017041) als nieuwe ontvanger.
Vervolgens selecteert u de FDA en klikt u op ‘Create’. Let op: als u de FDA niet als ontvanger registreert, dan
worden niet alle verplichte data attributen getoond!

2.1.2

Identificatie (optioneel)

Figuur 2.3: identificatievenster

De tweede sectie biedt u de mogelijkheid om de belangrijkste informatie in te voeren die het item identificeert.
Selecteer een taal in het dropdown menu en vul de velden in.
Short description: de korte maar mogelijk complete productbeschrijving van het handelsitem.
Trade item Description: de unieke, onverkorte, complete productbeschrijving van het handelsitem.
Brand name: de naam gebruikt door de merkeigenaar, die herkenbar is voor de consument.
Functional name: beschrijft het gebruik van het product door de consument. Het moet de productclassificatie
verduidelijken die aan de GTIN is verbonden. Bijvoorbeeld: ‘saladedressing’, ‘boor’, ‘bier’, etc.
Het invoeren van artikelgegevens in deze velden is niet verplicht, maar kan nuttig zijn als om een idee te krijgen
van een passende GPC-code in de volgende stap.
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2.1.3

Classificatie

Figuur 2.4: classificatievenster

In de laatste stap classificeert u uw item. Er zijn twee opties om dit te doen:
1. Ontvang een suggestie gebaseerd op de itemidentificatie die u in de vorige stap heeft gemaakt.
2. Kies handmatig een GPC-code.
Als u in de voorgaande stap in ten minste één veld artikelgegevens heeft ingevoerd, dan krijgt u een lijst
suggesties voor passende GPC codes met de waarschijnlijkheid aangegeven in procenten. Klik op de ‘Apply
button’ om de voorgestelde code te selecteren en de wizard af te sluiten.
Segment: selecteer een industrie ‘Segmentation’ of ‘Vertical’
Family: selecteer een aanzienlijk deel van een segment
Class: selecteer een groep van gelijke categorieën
GPC / Brick: GPC Brick code van de GS1 Global product classification (GPC). Deze code specificeert de
productcategorie van het handelsitem. Als de GPC browser in uw software aanwezig is, dan worden de
gerelateerde GPC attribute types onderaan getoond.
Bij een gekopieerd item zijn alle velden al ingevuld. Het invulveld voor de artikelcode (Global Trade Item
Number of GTIN) zal terecht een foutmelding tonen dat de huidige GTIN al in het systeem voorkomt.
Vanzelfsprekend wijzigt u de GTIN om een nieuw item als kopie van een bestaande aan te maken.

2.2

Aangepaste handleiding GPC selectie

Door te typen in een willekeurig veld doet u een zoekopdracht. Zoekresultaten worden altijd beperkt door de
selectie die in het voorgaande veld is gemaakt.
Als u een veld invult zonder het voorgaande te hebben ingevuld, leidt dit tot meer items in het dropdownmenu.
Als u hieruit een waarde selecteert, worden mogelijke lege voorgaande velden automatisch ingevuld.
De belangrijkste waarde, de GPC Brick code, wordt visueel gescheiden en iets anders behandeld dan de andere
velden. In beginsel is de GPC Brick code beperkt vanwege keuzes die in voorgaande velden zijn gemaakt. Maar
als u een zoekopdracht doet door in het veld te typen, beslaat de zoekopdracht de gehele set GPC Bricks. Als
u een brick code selecteert die andere ‘ouders’ heeft (Segment, Family or Class) dan de geselecteerde, leid dat
tot de juiste aanpassing van de voorgaande invulvelden.
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Figuur 2.5: handmatige GPC selectie

2.3

Verplichte en optionele velden

In de webinterface ziet u zogenaamde ‘flex bars’ die gebruikt worden om data velden per onderwerp te sorteren.
Flex bars en tabs die met een rode stip zijn aangegeven (zie figuur 2.6) bevatten verplichte velden. Vul alle
verplichte velden in die met een rood uitroepteken zijn aangegeven. Voor optionele velden bekijkt u de
veldenlijst in Excel.
Sla het item op als u de verplichte en optionele velden hebt ingevuld. Valideer het item om te controleren of
alle velden correct zijn ingevuld. Nadat u alle informatie heeft toegevoegd, toont het ‘item report’ onder de
item informatie de fouten. Klik op een individuele fout om naar de exacte locatie ervan te gaan. Pas de ‘trade
item’ informatie aan en klik op de ‘save’ knop.

Versie 3.1, Definitief - goedgekeurd, 14 augustus 2017© 2017 GS1 Nederland

Pagina 9 van 14

GS1 Data Source Healthcare

Figuur 2.6: verplichte Velden

2.4

Een hiërarchie aanmaken

Klik op de ‘Edit hierarchy’ knop om onderdelen aan uw verpakkingen toe te voegen, of om verpakkingen aan
uw basisitem toe te voegen als u een hiërarchie wilt aanmaken. Klik in het drowpdownmenu op ‘Edit Hierarchy’
en selecteer de GTIN die u wilt toevoegen of maak een nieuw item aan. Als er meer dan één onderdeel in een
verpakking zit, pas dan het aantal aan om de correcte inhoud duidelijk te maken. Tenslotte valideert u de
hiërarchie.

Figuur 2.7: een hiërarchie aanmaken

Het onderstaande scherm opent dan:

Figuur 2.8: scherm om hiërarchie aan te maken
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2.5

Artikel aan hiërarchie toevoegen

U kunt een op twee manieren een artikel aan een hiërarchie toevoegen. De eerste manier is een geheel nieuw
artikel toe te voegen. De tweede manier is door een bestaand artikel toe te voegen aan een hiërarchie.

Figuur 2.9: een artikel aan een hiërarchie toevoegen

Als eerste beslist u of u een ‘overhead’ of een ‘underlying’ unit wilt toevoegen. Daarna kiest u om een of meer
bestaande items (links) óf een nieuw item (rechts) toe te voegen:

Figuur 2.10: een bestaand package item selecteren

Vervolgens wordt het aantal items gevraagd:

Figuur 2.11: het aantal items in een verpakking invoeren

2.6

Items valideren

Klik op ‘Valideren’ om een validatierapport aan te maken. Deze lijst toont de velden die niet correct zijn ingevuld.
Als u op een veld in het rapport klikt, gaat u automatisch naar het betreffende veld zodat u deze kunt wijzigen.
Als het validatierapport meldt dat een item geen fouten bevat, dan kunt u het vrijgeven en publiceren.

2.7

Items vrijgeven

Na het aanmaken, opslaan en linken van een item kunt u het vrijgeven via ‘release’. ‘Release’ heeft drie
functies:

-

Validatie van de hiërarchie en vastleggen van potentiële fouten.

-

Registratie van de GTIN’s in de datapool.

-

Aanpassingen worden automatisch aan ontvangers gestuurd als GTIN’s eerder zijn gepubliceerd.

Het is niet mogelijk om te publiceren zonder vooraf vrij te geven. U moet ook alle fouten oplossen voordat u
items kunt vrijgeven.
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2.8

Items bewerken

Selecteer het item dat u wilt bewerken in de itemlijst en klik op de ‘edit button’. Vergeet niet om de
aanpassingen op te slaan en vrij te geven. Een validatierapport verschijnt.

2.9

Items publiceren

Deel gegevens door op de ‘publish button’ te klikken. U kunt zelf beslissen wie uw data ontvangt. Met de ‘search’
knop selecteert u de GLN’s van de ontvangende partijen of u voert ze in.

Figuur 2.12: zoek de GLN van de ontvangende partij

Voor het publiceren van data aan de Amerikaanse FDA selecteert u FDA GLN en klikt u ‘Publish’.

Figuur 2.13: selecteer data ontvanger

Let op:

2.10

-

Publiceer altijd op het hoogste verpakkingsniveau (het hoogste niveau van de hiërarchie).

-

U kunt aan één of meer GLN’s tegelijk publiceren.

-

U kunt één of meer GTIN’s tegelijk publiceren.

-

Herpublicatie is alleen nodig als een ontvanger daar specifiek om vraagt. Dit komt soms voor als de
ontvangende partij bijvoorbeeld gegevens is kwijtgeraakt. In andere gevallen hoeven eerder
gepubliceerde GTIN’s die zijn aangepast, alleen te worden vrijgegeven als de publicatiedoelen al zijn
vastgesteld.

-

De FDA heeft CIC: geautomatiseerde (bevestigings)berichten. Deze berichten zijn zichtbaar in de ‘CIC
Summary tab’ aan de rechterzijde van de pagina.

-

Het is mogelijk om een extra doelmarkt of partij toe te voegen. Voor publicaties aan de Amerikaanse
FDA zorgt u ervoor de data-ontvanger te registreren terwijl u het trade item aanmaakt.

Meerdere items uploaden

Het is niet nodig elk nieuw trade item apart in te voeren. U kunt uploads en downloads van artikelgegevens in
bulk uitvoeren via Excel bestanden. Het is mogelijk om item data te downloaden, aan te passen en vervolgens
opnieuw te uploaden. Dit wordt vooral voor omvangrijke updates aanbevolen. U kunt een Excel sjabloon
downloaden waarmee u nieuwe item data kunt aanmaken.
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Let op: we adviseren om eerst een aantal items handmatig in te voeren en deze vervolgens voor een download
te selecteren. Dit maakt het eenvoudiger om de velden die ingevuld moeten worden, te herkennen. Controleer
elke tab en zorg ervoor dat de GTIN’s in precies dezelfde volgorde in elke tab staan! Pas het format van het
Excelbestand niet aan: anders kan het systeem het niet uploaden.

2.11

Import en export

Door een Excel bestand te exporteren kunt u een overzicht aanmaken van alle informatie die voor een bepaald
trade item is geregistreerd. Dit bestand kunt u dan gebruiken om de artikelgegevens van diverse items te
uploaden.

Figuur 2.14: items exporteren

Zodra u artikelgegevens heeft toegevoegd aan het Excelbestand, kunt u deze uploaden. Gebruik de ‘upload’
knop om het Excelbestand te uploaden en eventuele ongeldige velden aan te passen. Gedurende dit proces ziet
u een knop ‘release all items’ in de rechterbovenhoek. Als deze items al eerder gepubliceerd zijn, kunt u via
deze knop updates rechtstreeks aan uw partners sturen. Houd er wel rekening mee dat dit problemen kan
geven als er wat verwarring is geweest bij het invoeren van gegevens.
Na het uploaden van de items ontvangt u een e-mail met de volgende informatie:

-

Het aantal artikelen in het Excel bestand.

-

Het aantal succesvol geïmporteerde items.

-

Lijst van items die niet konden worden aangepast. Deze lijst bevat ook informatie over de reden
waarom items niet geïmporteerd konden worden.

Let op: sommige tabs in het Excel bestand bevatten verplichte velden en anderen alleen optionele. U mag tabs
verwijderen die alleen optionele velden bevatten om uw Excelbestand minder ingewikkeld te maken. We raden
ook aan de ‘Publishing’ tab te verwijderen als de GTIN’s al gepubliceerd zijn. Zo kunt u onnodige fouten na
uploaden voorkomen.
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3

CIC berichten

Een CIC wordt aangemaakt door de data-ontvanger (published to GLN). Hiermee wordt de data source
geïnformeerd over de status van de GTIN’s binnen de Catalogue Item Notification (CIN) die werd gepubliceerd
vanwege een subscription/publication match.
De CIC Response is een optie. Als dit bericht wordt gestuurd, dan moet het worden aangemaakt op het hoogste
niveau van de gepubliceerde trade item hiërarchie. De datapool van de ontvanger zal een foutmelding aan de
data-ontvanger sturen als dit bericht naar een ander niveau van de trade item hiërarchie wordt gestuurd.
CIC Response Messages, CIC status:
1. SYNCHRONISED
: de data-ontvanger stemt in met de verzonden data en heeft zijn system
gesynchroniseerd met de geleverde data.
2. REVIEW

: de data-ontvanger heft afwijkende data ontvangen en kan deze niet synchroniseren.

3. REJECTED
: de data-ontvanger wil niet synchroniseren op dit trade item en wil mogelijk geen
verdere updates ontvangen.
Als er geen CIC berichten zijn ontvangen dan verschijnt een vraagteken

3.1

.

CIC samenvatting

U vindt CIC berichten in de CIC samenvatting. De meest recente CIC voor elk antwoord wordt hieronder
getoond. Door op de status te klikken, opent u een pop-up venster met meer informatie over de CIC indien
beschikbaar.

Figuur 3.1: CIC geschiedenis

Bedenk dat hier alleen de meest recente CIC van elke data-ontvanger wordt getoond. Als u meerdere CIC
berichten van dezelfde partij heeft ontvangen en alle CIC’s wilt bekijken, kunt u de volledige lijst openen door
op het ‘show CIC history’ icoon te klikken. De lijst opent dan in een aparte pop-up met meer gedetailleerde
informatie. Als u aan de FDA heeft gepubliceerd, kunt u meer lezen over deze uitzonderingen in het stappenplan.
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