MijnGS1 - Voor het eerst inloggen, gebruikers
toevoegen en datakwaliteit
1) Voor het eerst inloggen in MijnGS1
Stap 1 - Ga naar MijnGS1.
U vindt de button rechtsboven op onze website. Klik op de button.

Stap 2 – Activeer uw account
Als u MijnGS1 voor het eerst bezoekt dan activeert u eerst uw account door op de link
‘wachtwoord vergeten? / Account activeren?’ te klikken.

Stap 3 – Stel een wachtwoord in
Er opent een nieuw scherm. Vul hier uw emailadres in en druk op ‘Verzend’. U ontvangt
een e-mail waarmee u uw wachtwoord kunt instellen. Klik op de link in de e-mail en stel in
het volgende scherm een wachtwoord in.

Stap 4 - Log in bij MijnGS1
Ga opnieuw naar MijnGS1 en log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

1/4

2) Als beheerder gebruikers toevoegen
Stap 1 - Log in bij MijnGS1
U vindt de button rechtsboven op onze website. Klik op de button.
Stap 2 - Ga naar Mijn account
Klik bovenin in het tabblad ‘Contactpersonen’:

Stap 3 - Geef collega’s toegang
U kunt de toegangsrechten aanpassen van de collega’s die in de lijst staan door te klikken
op het potloodje aan de rechterzijde van de naam. Het aanvinken van de rol zorgt voor
specifieke toegang voor ‘Mijn datakwaliteit’.

Komt een collega niet in de lijst voor? U kunt deze zelf toevoegen met de ‘Voeg toe knop’
onder de lijst met contactpersonen. De door u toegevoegde contactpersonen ontvangen
een e-mail met daarin een link om een wachtwoord aan te maken voor MijnGS1.
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3) Datakwaliteit in MijnGS1
Voor alle informatie over het DatakwalitTijd 2.0 programma klikt u op ‘Datakwaliteit’ in het
linkermenu.

Dit menu bestaat uit vier tabbladen: ‘Controles’, ‘Vrijstellingen’ en ‘Referenten’. Hieronder
leest u meer:
•

Controles
Bekijk hier alle artikelen die zijn opgeroepen, inclusief de status. Voor openstaande
oproepen kunt u hier diverse acties uitvoeren:
-

Vrijstellingen aanvragen

-

De Data Management Service (DMS) aanpassen, dit geldt alleen voor de artikelen die
al zijn opgeroepen en dus in het overzicht staan.

-

Nieuwe controles aanvragen

Via de link ‘de gekozen DMS’ in de inleidende tekst selecteert u een DMS.

3/4

•

Vrijstelling
Vraag hier vrijstelling aan voor de GLN (Global Location Number), dit doet u bijvoorbeeld
als u controles uitbesteedt aan een DMS. Vrijstelling op artikelniveau aanvragen is ook
mogelijk. Heeft u eerder vrijstellingen ingediend? Dan vindt u deze aanvragen en hun
status hier terug.

•

Referenten
U vindt hier alle artikelen die aan goedgekeurd artikel zijn gekoppeld omdat zij dezelfde
afmetingen en hetzelfde verpakkingstype hebben. Deze artikelen hoeft u niet logistiek te
laten controleren.

•

Artikelen
Lees in dit overzicht welke artikelen actief zijn binnen uw assortiment. U kunt hier diverse
acties uitvoeren:
-

Vrijstellingen aanvragen

-

Etiketcontroles aanvragen

-

Logistieke controles aanvragen

Meer informatie?
Voor meer informatie over MijnGS1 kunt u terecht bij uw relatiemanager via
accounts@gs1.nl of bel naar (020) 511 38 20.
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