Praktisk produktregistrering via webgrensesnittet
Dette avsnittet går gjennom flere aspekter ved bruk av webgrensesnittet, gjennom flere praktiske eksempler.
1. Nyopprettelse av produktsett (EPD-nummer)
1. Gå til ”produktregistrering”, velg deretter ”kladdebok”.
2. I det man har trykket på ”kladdebok”, vil det dukke en ”ny”, uutfylt side bestående av F-pak, Dpak og pall. Trykk på knappen ”slett pakning”, på evt. pakningsnivåer som ikke skal inngå i
produktsettet, evt. ”legg til samlekartong”, dersom det skal inngå i produktsettet.
3. Fyll ut informasjonsfeltene iht. til gjeldende informasjonsbredde for det aktuelle produktet.
NB: Det er viktig at man alltid begynner registreringen med å fylle inn GTIN, da det er GTIN som
gjør produktsettet søkbart under "produkter i kladd". Dersom man ennå ikke har GTIN tilgjengelig,
kan det evt. registreres tallet "0" i feltet for GTIN, slik at produktsettet blir søkbart på et senere
tidspunkt.
4. Trykk på knappen ”lagre”.
5. Trykk på knappen ”sjekk verdier” for å få oversikt over evt. feil/mangler i den registrerte
informasjonen.
6. Når all informasjon er korrekt registrert, trykk på knappen “send til EPD”. Produktsettet sendes da
til vårt system for valideringskontroll. Tilbakemelding på det innsendte produktsettet/tildeling av
EPDnr., kommer under menyvalget “importstatus”.
“Importstatus” oppdateres 8 ganger daglig mellom kl. 0800-1600 (virkedager).
Det sendes også ut en e-post som varsler om gjennomført import til e-postadressen registrert på
grunndataansvarlig i deres firma.
7. Dersom all grunndata ikke er tilgjengelig, eller man ønsker å fortsette registrering av
produktsettet på et senere tidspunkt, trykk på knappen ”lagre”. Produktsettet vil da legge seg
under ”produkter i kladd”, og kan hentes frem herfra senere, ref. pkt. 3.
2. Endring av eksisterende produktsett (EPD-nummer)
For en gjennomgang av lovlige endringer på EPD-nummer (hvilke informasjonsfelt som kan endres), se Vedlegg
1: INFORMASJONSBREDDEN I EPD-BASEN.
1.
2.
3.
4.
5.

Naviger til «Produktsøk». Søk opp EPD-nummer som skal oppdateres. Huk av på alle pakningsnivåer og trykk
på knappen «Overfør til kladdebok».
Gå til «Produktregistrering», deretter «Produkter i kladd», og finn produktsettet som nettopp ble overført.
Klikk på et av de blå GTIN (hyperlenker), for å komme inn i selve produktsettet.
Gjør ønskede endringer i produktsettet, og trykk deretter på knappen «Lagre».
Trykk på knappen «Sjekk verdier» for å få oppdatert liste over evt. mangler i den registrerte
informasjonsbredden. Korriger eventuelle feil.
Når alle feil er korrigert og lagret, trykk på knappen «Send til EPD».

3. Endring av pall/samlekartong i eksisterende produktsett/EPD-nummer
Ved endring av pall-informasjon og/eller samlekartong-informasjon, for eksempel antall D-pak på pall eller
antall samlekartonger på pall, er det mulig å legge ned eksisterende pall/samlekartong, og deretter opprette ny
pall/samlekartong med nytt GTIN i det eksisterende EPD-nummeret.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naviger til «Produktsøk». Søk opp EPD-nummeret hvor eksisterende pall/samlekartong ønskes nedlagt.
Huk av for pall-/samlekartongnivå, velg deretter «Legg ned pakningsnivå».
Trykk på knappen «Vis ikke godkjente produktsett». De gjenværende pakningsnivåer i EPD-nummer hvor
pall/samlekartong nettopp er nedlagt, vil nå ligge her.
Huk av for disse pakningsnivåene, velg deretter «Overfør til kladdebok».
Gå til «Produktregistrering», deretter «Produkter i kladd». Klikk på et av de blå GTIN (hyperlenker), for å
komme inn i selve produktsettet.
Velg her hhv. «Legg til pall» eller «Legg til samlekartong». Oppdater denne med nytt GTIN og riktig
informasjon.
Trykk på knappen «Lagre», deretter «Sjekk verdier». Korriger eventuelle valideringsfeil.
Velg deretter «Send til EPD». Produktsettet/EPD-nummeret vil nå oppdateres med ny pall/samlekartong.

Merk: Dersom man ønsker å legge ned samlekartong, må også pall legges ned. Det må deretter opprettes ny
samlekartong og ny pall, begge ned unike GTIN.

4. Kopiering av eksisterende produktsett
Dersom man skal opprette et nytt produktsett (EPD-nummer) og informasjonsbredden i stor grad ligner på den
som er registrert i et eksisterende produktsett, kan kopiering av produktsettet være tidsbesparende:
Merk: Et kopiert produktsett kan kun benyttes som basis for nyregistrering av et produktsett som skal
bestå av de samme pakningsnivåene som inngår i kopien. Dersom det kopierte produktsettet f.eks. består
av pakningsnivåene F-pak, D-pak og pall, mens det nye produktsettet kun skal bestå av pakningsnivåene Dpak og pall, kan ikke kopien benyttes.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Gå til «Produktsøk». Søk opp EPD-nummeret som i stor grad likner på det produktsettet som skal opprettes.
Huk av på alle pakningsnivåer, velg deretter «Overfør til kladdebok».
Gå til «Produktregistrering», deretter «Produkter i kladd». Gå inn i EPD-nummeret ved å klikke på et av de blå
GTIN (hyperlenker).
Når man er inne i produktsettet (EPD-nummeret), velg «Kopier produktsett». Det vil da legge seg en kopi av
produktsettet under «Produkter i kladd». Gå inn i det kopierte produktsettet, og oppdater dette med riktige
GTIN, samt annen informasjon.
Trykk på knappen «Lagre», deretter «Sjekk verdier». Korriger eventuelle valideringsfeil.
Velg deretter «Send til EPD».
Et godt tips er å slette produktsettet som var basis for kopien fra «Produkter i kladd», ref. 7. Sletting av
produktsett som ligger under ”produkter i kladd”

5. Opprettelse av assortert D-pak (display) (flere ulike F-pak i D-pak)
Assortert D-pak (display), to eller flere ulike F-paker i en D-pak, eventuelt med samlekartong og pall (se i
Vedlegg 2.7: Assortert D-pak (display) med ulike typer F-pak). Hver F-pak som skal inngå i en assortert D-pak
(display), må være registrert som et selvstendig produktsett med tildelt EPD-nummer, før de ulike F-pakene kan
knyttes til D-paken.
1.
2.
3.

Gå til «Produktregistrering», velg deretter «Kladdebok». Registrer informasjon om D-pak og pall.
For å legge til F-pak trykk på knappen «Velg F-pak»
Det vil da komme opp ett nytt felt hvor du kan søke opp de forhåndsregistrerte F-pakene.

4.

Skriv inn GTIN og trykk på «Velg F-pak». Informasjonen som er registrert på F-pakene vil vises i kolonnen for Fpak, med unntak av «Ant. F-pak i D-pak», som må fylles ut på hver enkelt F-pak som skal være med i assortert Dpak (display).
Trykk deretter på knappen «Lagre».
Gjenta prosessen for alle F-paker som skal være med i assortert D-pak (display).
Antall F-pak i bredde/dybde/høyde i D-pak må fylles ut for det totale antallet F-pak som er i assortert D-pak
(display). Dersom Antall F-pak i bredde/dybde/høyde i D-pak ikke går opp i det totale Antall F-pak i D-pak skal
feltet «Avvikende pakkemønster» krysses av.
Trykk på knappen «Lagre», deretter «Sjekk verdier». Korriger evt. valideringsfeil.
Velg deretter «Send til EPD».

5.
6.
7.

8.
9.

Informasjonen om pakkemønsteret av samtlige F-paker i D-paken kan være vanskelig å angi helt nøyaktig pga.
den assorterte D-pakens (displayets) beskaffenhet. I disse tilfellene må man forsøke å beskrive pakkemønsteret
så nært opp til virkeligheten som mulig.

5.1 Eksempel: opprettelse av assortert D-pak (display)
En assortert D-pak (display) som består av totalt 321 F-paker fordelt på 3 varianter.

Variant 1 inngår i assortert D-pak (display) med 128 stk. (Ant. F-pak i D-pak = 128 stk.)
Variant 2 inngår i assortert D-pak (display) med 128 stk. (Ant. F-pak i D-pak = 128 stk.)
Variant 3 inngår i assortert D-pak (display) med 65 stk. (Ant. F-pak i D-pak = 65 stk.)
Pakkemønsteret angis som følger:

Antall F-pak i bredde i D-pak er 9 stk.
Antall F-pak i dybde i D-pak er 9 stk.
Antall F-pak i høyde i D-pak er 4 stk.
Totalt 324 stk. Antall F-pak i D-pak er totalt 321 stk. Avviket krever at «Avvikende pakkemønster»
krysses av.
Figur Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet.-1: Eksempel på opprettelse av assortert D-pak (display)

6. Nedleggelse av produktsett (EPD-nummer) som ikke lenger skal benyttes.
1.
2.
3.

Gå til «Produktsøk». Søk opp EPD-nummeret som skal nedlegges. Huk av på alle pakningsnivåer.
Trykk på knappen «Legg ned pakningsnivå».
Det aktuelle produktsettet vil da forsvinne fra «Søkeresultat», og produktsettet er dermed nedlagt.

NB: Vær oppmerksom på at GTIN F-pak ikke kan nedlegges dersom denne inngår i andre aktive produktsett. I
så tilfelle, vil alle pakningsnivåer unntatt F-pak nedlegges. Det vil dukke opp et varsel, dersom GTIN F-pak
inngår i flere EPD-nummer.
7. Sletting av produktsett som ligger under ”produkter i kladd”
Under «Produkter i kladd»er det til høyre for feltet «Status», mulig å huke av for produktsett som ønskes
slettet fra kladdeboken. Huk av, og trykk deretter på knappen «Slette produktsett» øverst på siden.
Produktsettet slettes ikke fra EPD-basen, kun fra «Produkter i kladd».
8. Overføre produkter til annen leverandør
Nåværende vareeier sender en bekreftelse på e-post til epd@tradesolution.no, der det fremgår:
1.
2.
3.

Hvilke EPD-nummer som ønskes overført
Hvilken leverandør (både foretaksnavn og GLN) disse ønskes overført til
Samt hvilken dato overføringen skal finne sted. Dersom et GTIN tilhører nåværende vareeier og derfor
ikke skal overføres (f.eks på pall) må dette fremgå i e-posten.

Som hovedregel skal vareeier være den som har forhandlinger med, og selger produktet til kjeden.

