SzabványMenedzser szolgáltatás

Tisztelt Partnerünk!

Release Hirdetmény

Ezúton értesítjük Önöket, hogy technikai okok miatt a 2020. május 31-ére tervezett szoftverfrissítést előre
nem látható időtartamra el kellett halasztanunk. Amint pontos dátumot tudunk meghatározni a
szoftverfrissítésre vonatkozóan, azonnal új Hirdetmény útján tájékoztatjuk Önöket. Megértésüket és
türelmüket köszönjük!

Néhány apróbb javítás és felhasználói visszajelzés alapján történt fejlesztés mellett, fontosnak tartjuk
felhívni a figyelmüket a szoftverfrissítéssel elérhető két jelentősebb változásra.
Új szolgáltatáscsomag érhető el a SzabványMenedzser szoftverben, amely a 745/2017-es orvostechnikai
eszközökre és a 746/2017-es in-vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre vonatkozó Európai Uniós
Rendeletek előírásainak megvalósításában nyújt segítséget az UDI rendszer bevezetéséhez a kötelezettek
számára. A szolgáltatáscsomag jelenleg térítésmentesen vehető igénybe, és funkcionalitása az EUDAMEDhez történő adattovábbítási modell Európai Uniós véglegesítése után fokozatosan bővülni fog.
Ettől a frissítéstől kezdve kötelezővé válik az alaptermékek osztályba sorolása a GS1 klasszifikációs
rendszerének, a GPC-nek (Global Product Classification) megfelelően. Erre azért van szükség, mert
folyamatban van a GS1 központi megoldásának, a Verified by GS1 elnevezésű megoldásnak a bevezetése,
amelynek célja, hogy rendelkezésre álljon egy olyan globális adatbázis, amely lehetővé teszi a GTIN-nel
rendelkező alaptermékek gyors és pontos ellenőrzését. 8 országban már bevezették ezt a rendszert és
fokozatosan vonnak be további országokat is, így várhatóan 2021-től a GS1 Magyarország is csatlakozni fog.
Terveink szerint ebben az évben fejlesztjük ki azt az informatikai kapcsolatot, amely biztosítja, hogy a
SzabványMenedzserben rögzített alaptermékek regisztrációja a globális adatbázisban megtörténjen.
A csatlakozás első lépése, hogy a SzabványMenedzserben minden a globális adatbázisban elvárt adatmező
tartalmazzon értékeket. Ezek közé tartozik a GPC besorolás is. Azon termékeket, amelyeket már korábban
rögzítettek a SzabványMenedzserben és a GPC adatmező nem rendelkezik értékkel, a frissítés során
ellátjuk a 99999999 (nem besorolt) értékkel, ezt követően pedig folyamatosan kérni fogjuk Önöket az év
során, hogy termékeikhez rendeljék hozzá a megfelelő GPC elemeket.
Amennyiben kérdésük merül fel a fentiekkel kapcsolatban, ahogyan eddig is, keressék munkatársainkat a
helpdesk@gs1szm.hu email címen vagy a JIRA Service Desk felületen.
Bízunk benne, hogy folyamatos fejlesztéseinkkel továbbra is segíteni tudjuk mindennapi munkájukat!
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