HIRDETMÉNY
A SzabványMenedzser éles indulásáról

Tisztelt Partnereink!
Ezúton kívánjuk tájékoztatni Partnereinket, hogy 2019. január 31. napjával
kezdődően Társaságunk, a GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. elindítja az általa
fejlesztett és üzemeltetett online, felhőalapú szoftver, illetve platform, az ún.
SzabványMenedzser szolgáltatását.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk a SzabványMenedzser START
szolgáltatási csomagját valamennyi Partnere részére az egyedi szerződéssel
(Licenc Szerződéssel) létesített jogviszony keretében – azaz minden további külön
jogcselekmény és külön szolgáltatási díj megfizetése nélkül –, azonban a
vonatkozó hirdetményre tekintettel, az abban foglaltak szerint 2019. január 1.
napján hatályba lépett SzabványMenedzser Üzletszabályzat rendelkezései alapján
nyújtja. Társaságunk folyamatosan bocsátja a partneri kapcsolattartók
rendelkezésére elektronikus levél útján azon aktiváló linket, amelyen keresztül a
Partnerek részére a SzabványMenedzser, illetve a START szolgáltatási csomagba
tartozó szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, azzal, hogy erre irányuló kérés
esetére a Társaság az aktiváló linket soron kívül a Partner rendelkezésére bocsátja.
Az
aktiváló
link
megküldésére
vonatkozó
kérést
Partnereink
a
helpdesk@gs1szm.hu elektronikus levélcímre küldhetik meg.
A SzabványMenedzser további szolgáltatási csomagjaira felhasználási jog
kizárólag külön igénylés és a Kondíciós Listában meghatározott mértékű
szolgáltatási díj maradéktalan megfizetését követően szerezhető. A díjfizetéshez
kötött szolgáltatási csomagok igénylésére vonatkozó szándékot a Partnerek a
SzabványMenedzser felületén elérhető nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat)
kitöltésével, valamint a kitöltött és cégszerűen aláírt Nyilatkozat Társaságunk
részére postai vagy elektronikus úton történő eljuttatásával jelezhetik, mely a
Partner szerződéskötésre vonatkozó ajánlatának minősül. A szolgáltatás
indulásakor ilyen, díjfizetéshez kötött szolgáltatási csomag az ún. DIGITÁLIS
csomag,
mely
csomagban
foglalt
szolgáltatásokról
a
https://gs1hu.org/szabvanymenedzser weboldalon keresztül tájékozódhatnak
Partnereink. További díjfizetéshez kötött szolgáltatási csomagként az ún. UDI
szolgáltatási csomag bevezetését Társaságunk 2019. év második félévében
tervezi, tekintettel az Európai Parlament és a Tanács által 2017/745. számon,
illetve 2017/746. számon meghozott Rendeletekben foglaltakkal összhangban álló,
jelenleg is folyamatban lévő szabványfejlesztésekre. Ezen UDI szolgáltatási

csomaggal a későbbiekben Társaságunk azon Partnerek számára kíván segítséget
nyújtani, akik az orvostechnikai eszközökre és az in-vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközökre vonatkozó UDI azonosítási és vonalkódos jelölési
jogszabályi előírásoknak megfelelni kötelesek.
Társaságunk egyebekben tájékoztatja az érintett Partnereket, hogy a Számkiadó
és nyilvántartó kliens szoftver támogatását előreláthatólag 2019. második
félévében – erre vonatkozó előzetes értesítés mellett – megszünteti, azonban a
szoftvertámogatás megszüntetéséig a korábban e kliens szoftver alkalmazásával
előállított azonosítószámok és ekként az egyes termékek SzabványMenedzserbe
történő zökkenőmentes feltöltéséhez segítséget nyújt a Partnerek számára.
Felhívjuk ugyanakkor az érintett Partnerek figyelmét, hogy a GS1 azonosító
kulcsok világszintű egyediségének biztosítása érdekében azon átmeneti idő alatt,
amíg Társaságunk még továbbra is nyújt szoftvertámogatást a kliens szoftvert
érintően, kötelesek tartózkodni a SzabványMenedzser, illetve a Számkiadó és
nyilvántartó kliens szoftver együttes használatától és ekként a párhuzamos
számképzéstől, azzal, hogy Társaságunk kifejezetten kizárja felelősségét az ilyen
módon megvalósuló párhuzamos számképzésből fakadó károkat illetően.
Úgyszintén a párhuzamos számképzés elkerülése érdekében felhívjuk a Partnerek
szíves figyelmét, hogy a SzabványMenedzser használatának megkezdését
megelőzően szíveskedjenek a korábban bármely egyéb más úton kiadott
azonosítószámokat (és kapcsolódó termékadatokat) a szoftverbe feltölteni,
biztosítva ezzel ugyanazon azonosítószám kétszeri kiadásának megelőzését. Az
egyéb úton képzett azonosítószámok SzabványMenedzserbe történő feltöltéséhez
Társaságunk segítséget nyújt a Partnereknek.
A SzabványMenedzser szolgáltatásait, azok igénybevételét, felhasználását érintő
egyes kérdésekről Társaságunk a https://gs1hu.org/szabvanymenedzser
weboldalon további tájékoztatást nyújt, a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő
minden további kérdés esetén pedig állunk szíves rendelkezésükre a
helpdesk@gs1szm.hu elektronikus levélcímen keresztül.
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