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.
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.
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.

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.
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.
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För att manuellt kvalitetssäkra din information erbjuds tjänsten Validoo Q-lab. I tjänsten Validoo MediaStore erbjuds bildproduktion (fotografering, redigering och
CGI), samt uppladdning och kvalitetssäkring av dina befintliga bilder. Teckna avtal för dessa tjänster på: my.validoo.se.
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på: kundservice@gs1.se

