Välkommen till Validoo — leverantör
Vi hjälper den digitala produktinformationen och dina bilder ända fram till konsumenten.
Rätt information betyder ökad trygghet och bättre affärer för alla i värdekedjan.

Hur fungerar Validoo?
Validoos tjänster samlar och överför information mellan
leverantörer och mottagare i ett samordnat, förenklat
och standardiserat flöde.

Vad är nyttan med Validoo?

− Det handlar om ett flöde av produktinformation för
butik, webb, order och logistik, marknadsföringsmaterial
samt information för hyll– och kostplanering.

Leverantör — Som leverantör anger du din information
samt hanterar dina bilder en gång, även om den ska till
ett stort antal mottagare. Med hjälp av Validoo gör du
dina produkter redo för lansering.

Våra tjänster hjälper till att höja kvaliteten, minska
administrationsbördan, sänka kostnaderna samt ge
trygghet åt alla.

Mottagare — Din mottagare/köpare tar enkelt emot
information och bilder som är standardiserade,
enhetliga samt av hög kvalitet.
Konsument — Till sist ger du konsumenten rätt
information om dina produkter.

Kom igång med Validoo − leverantör
Vi hjälper den digitala produktinformationen och dina bilder ända fram till konsumenten.
Rätt information betyder ökad trygghet och bättre affärer för alla i värdekedjan.

1. Beställ eller ange ett GLN
5. Fyll i din artikelinformation och mottagare
Ett GLN är ditt företags digitala identitet. Har du inget GLN Fyll i informationen om din produkt i ditt system, samt
eller är osäker på ditt GLN, besök: gs1.se.
ange din mottagare.

2. Välj system
För att skicka artikelinformation behövs ett system där du
fyller i dina uppgifter. Det finns ett antal verifierade
system att välja mellan, vilka är uppdaterade enligt GS1:s
standard. Du hittar en lista med verifierade system under
tjänsten Validoo Item på: validoo.se/support.

6. Validera och publicera din artikelinformation
Validera att din artikelinformation är korrekt ifylld.
Redigera den om det finns brister i informationen, och få
den godkänd. Publicera därefter artikelinformationen för
dina mottagare.

3. Teckna avtal med oss
Nu är det dags att skapa ett konto för MyValidoo:
my.validoo.se. Logga sedan in och teckna avtal för
Validoo Item.

7. Nu är du i mål!
Din information har blivit sparad och delad med dina
mottagare. Grattis, dina produkter är redo för lansering!
Du som leverantör sparar både tid och pengar, samt dina
kunder och konsumenten får rätt information om dina
produkter.

4. Erbjud prenumeration på ditt GLN
För att publicera artikelinformation till dina mottagare/
köpare behöver de prenumerera på ditt företags GLN.
Kontakta dem för att säkerställa deras prenumeration. Se
aktuell mottagarlista under tjänsten Validoo Item på:
validoo.se/support.

Leverantör

Konsument

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på: kundservice@gs1.se

Mottagare

Validoo Q-lab
Fem steg för manuell kvalitetssäkring av din produktinformation:
1.
2.
3.

4.
5.

Skicka din artikelinformation till Validoo Q-lab. Ange GLN:
7300029128734.
Lägg en order i MyValidoo och välj varuprovstyp. Välj om informationen
ska uppdateras efter orderläggning samt om det är en nyhet för den
aviserade mottagaren. Skriv ut din följesedel.
Skicka in ditt varuprov till oss, tillsammans med följesedeln. Vi påbörjar
kvalitetssäkringen när ditt varuprov och din artikelinformation har i
inkommit.
Invänta resultat till din e-post.
Läs hela rapporten när du loggar in i MyValidoo och går vidare till
tjänsten Validoo Q-lab. Vid ett NOK-resultat behöver du korrigera din
artikelinformation och/eller skicka in ett nytt varuprov. Gå till Orderlista
i MyValidoo, sök upp din order och lägg en omorder.

Det varuprov du skickar in till oss kan antingen vara ett produktionsprov eller
en förhandsgranskning. Välj mellan följande varuprovstyper:
Produktionsprov
Vi rekommenderar i första hand att du kvalitetssäkrar ett produktionsprov. Vi
jämför artikelinformationen med det faktiska varuprovet som kommer att
säljas i butik. Det är även möjligt att kvalitetssäkra livsmedelsinformation mot
ett digitalt tryckoriginal.
Förhandsgranskning
En förhandsgranskning är ett sätt att få din produkt kvalitetssäkrad, även om
ditt produktionsprov är otillgängligt för tillfället. Notera att en förhandsgranskning i många fall inte räknas som en slutgiltig kvalitetssäkring. Det är
din köpare som beslutar detta. Du kan välja att förhandsgranska en prototyp,
befintlig identisk artikel eller variantgrundandeartikel.
Läs mer under tjänsten Validoo Q-lab på: validoo.se/support

Validoo MediaStore
Produktfotografering
I fotostudion utförs professionell bildproduktion. Utöver ordinarie fotografering
kan du även välja produktfotografering för Foodservice samt för den norska
marknaden. Våra kreatörer skapar dessutom CGI − fotorealistiska, datorgenererade, bilder av högsta kvalitet med hjälp av 3D-modellering. Skicka en
förfrågan till offert@gs1.se vid intresse för CGI eller Norgefotografering.
Tre steg för orderläggning:
1.
Lägg en order i MyValidoo, och skriv ut din följesedel.
2.
Skicka in ditt varuprov till oss, tillsammans med följesedeln. Vi
fotograferar, redigerar, kvalitetssäkrar och laddar upp bilderna.
3.
Godkänn bilderna för publicering. Klart!
Kvalitetssäkring samt bildhantering
Välj mellan följande:
Kvalitetssäkring Bild PLUS – Ladda upp din bild och få den redigerad. Vi ser till
att den uppfyller kvalitetskraven. Godkänn bilden för publicering.
Kvalitetssäkring Bild – Ladda upp din bild och få den kvalitetssäkrad. Godkänn
bilden för publicering. Vid bristande kvalitet finns möjligheten att lägga en
order för Redigering Bild, alternativt att redigera bilden själv samt lägga en ny
order.
Redigering Bild – Vi redigerar bilden och ser till att den uppfyller kvalitetskraven. Du godkänner bilden för publicering. Du kan endast lägga order för
Redigering Bild vid ett NOK-resultat.
Läs mer under tjänsten Validoo MediaStore på: validoo.se/support

