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OPV Online har uppdaterats i och med denna version, för att låta korrekturadministratörer direkt publicera artiklar/bilder i systemet. 
Det innebär att OPV kommer ej längre kvittera ut korrektur för publicering utan leverantör sköter detta själv. 

Ny förbättrad sökfunktion är implementerad samt möjlighet för leverantör med korrekturadministrationsrättigheter att exportera 
ut valfria artikeldatafält för valfria artiklar som en Excel-fil. För alla leverantörer som förser OPV Online med artikeldata via GDSN, 
kommer dessa fält numera vara låsta för editering. Detta är för att säkerställa SVOT.

Korrekturadministration
För artiklar som ännu inte finns lagrade på OPV Online, kommer OPV fortsätta vara den som registrerar den initiala produktdatan 
med tillhörande media och skicka ut i korrektursystemet. När leverantör sedan administrerar sina artiklar i korrektursystemet och 
väljer publiceringsnivåer, M2M-export etc. för att godkänna och kvittera ut sitt korrektur, sker detta omdedelbart och utan OPVs 
inblandning.

Leverantörers korrekturadministratörer har fortfarande möjlighet att själva redigera sina artiklar eller redigera sin hierarki i OPV 
Online. Detta görs via knapparna under produktbild. All administration som utföres av leverantör
kommer automatiskt kvitteras ut vid godkännande av korrektur.

Export av artikeldata som Excel-fil
Samtliga av OPV Onlines fält kan numera exporteras ut i form av en Excel-fil. Det krävs ett administrationskonto per leverantör för 
att få dessa rättigheter. Funktionen finner ni under Inställningar--> Exportera produktinformation.

För att bestämma sortimentet ni vill exportera ut, görs antingen via senaste sökning eller från 
artiklar sparade i kundkorg. Klicka i de fält ni önskar exportera ut och tryck på knappen
“Skapa Excelfil”. För de leverantör som skapat egna artikelfält i OPV Online, så kallade Custom
Fields, finns dessa givetvis också tillgängliga för export.

Förbättrad snabbsökning
Varje huvudsida i OPV Online har fått en ny snabb och 
smart snabbsökningsruta. Så fort användare börjar ange 
tecken för sökning, kommer sökningen ge träffresultat 
uppdelat i: Leverantör, Varumärke och unika produkter.

Klicka på något av träffresultaten för Leverantör, 
Varumärke eller produkt för att åskådliggöra träffresultatet.
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GDSN artikeldata
Det absolut säkraste, snabbaste och mest effektiva sätt att upprätthålla artikeldata i OPV Online är att förse det ifrån GDSN. OPV 
Online är mottagare av GDSN data, så det enda leverantör behöver göra är att inkludera OPV som mottagare i sin VCD-applikation.

OPV Online V.475 kommer låsa de fält i OPV Online som hämtat data från GDSN. Det betyder att fälten ej kommer kunna editeras 
i OPV Onlines korrektursystem. Alla fält som hämtar data från GDSN, kommer få en ikon som aviserar just detta.

Eftersom data lagrad och registrerad i GDSN, inte alltid uppfyller de krav på artikeldata som leverantören, front-end system eller 
andra Omni kanaler önskar, kan varje leverantör bestämma ett eget regelverk för överföringen av artikeldata från GDSN.

- Leverantör kan exkludera GS1 XML attribut från att importeras till OPV Online.

- Leverantör kan välja att importera fältet från GDSN, men inte markera det som validerad GDSN och på så sätt göra det edit-
eringsbar.

För mer information och support, kontakta oss på OPV In-Store Promotion AB.

info@opv.se
+46 (0)480-496 100


