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Synkan päivitys keskiviikkona 18.1.2023 –

huomioi käyttökatko

Päivityksen yhteydessä on käyttökatko, joka alkaa kello 21 ja se kestää

noin kaksi tuntia.

Päivityksessä Synkan toiminnallisuuksiin tulee uudistuksia. Käyttöliittymään

tuodaan mahdollisuus koko pakkaushierarkian kopioimiseen sekä Excel-

pohjien luomiseen ja muokkaamiseen. Lisäksi ylläpito-oikeuksilla olevat

käyttäjät voivat jatkossa keskeyttää raporttien ajon järjestelmässä.

Tutustu  Excel-pohjien luomiseen

Tutustu pakkaushierarkian kopiointiin

 

Helmikuun päivitys

Helmikuussa Synkka päivitetään GDSN-versioon

3.1.22 ja samalla palveluun tuodaan uusia

tietokenttiä sekä koodiarvoja.

Tutustu muutoksiin jo nyt

Kielivaatimusten muutos toukokuussa 2023:

suomi, ruotsi ja englanti pakolliseksi neljään

eri tuotekenttään

Synkkaa kehitetään palvelemaan verkkokauppojen asiakkaita entistä

paremmin muuttamalla neljän verkkokaupalle tärkeän tietokentän

https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
https://gs1.fi/fi
https://gs1.fi/fi/asiakastuki/luo-excel-pohja
https://gs1.fi/fi/asiakastuki/synkka/tuotteen-kopiointi
https://gs1.fi/fi/asiakastuki/synkka/synkan-dokumentaatio-ja-paivitykset


kielivaatimuksia. GS1:n kaupan ja teollisuuden työryhmän määrittämän

uudistuksen tarkoitus on tarjota keskeisiä tietoja tuotteista myös muille

kuin suomenkielisille asiakkaille ja kuluttajille.

Kielivaatimuksia lisätään seuraaviin tietokenttiin:

Ainesosalista (816)  

Non-food ainesosalista (4168)  

Käyttöohje kuluttajalle (356)  

Markkinointiteksti (1083)

Lue lisää muutoksesta

Synkan asiakaspalveluun ollaan tyytyväisiä  

Joulukuussa toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä Synkan

yleisarvosana parani hieman edellisestä kyselystä ja oli 8,4 (edellinen 8,3).

Vastaajat (N=134) toivoivat tuotetiedon syöttämistä nopeuttavia

ominaisuuksia. Kiitosta saimme GS1:n asiakaspalvelusta sekä

muutostiedottamisesta. 

 

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille ja erityisesti avoimista

palautteistanne. Vastauksenne ovat tärkeitä palvelun jakokehityksen

kannalta. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotut Delicard-

lahjakortit voittivat Pirjo, Tiina ja Satu ja palkinnot on toimitettu voittajille.

Onnittelut voittajille!

https://gs1.fi/fi/asiakastuki/synkka/muutoksia-kielivaatimuksissa-toukokuussa-2023


Vielä ehdit ilmoittautua ensimmäiseen kuva-

ja aineistoryhmän tapaamiseen 24.1.2023

Perustamme uuden teknisen kuva- ja aineistoryhmän Synkka-

tuotetietopalvelun kehittämiseksi. Kutsumme ryhmään mukaan kaupan,

teollisuuden ja yhteistyökumppaneiden edustajia, jotka osallistuvat

digitaalisten aineistojen käyttöön, tuotantoon ja siirtoon. Työryhmässä on

tarkoitus keskustella kuvien ja aineistojen teknisistä yksityiskohdista, mutta

tietysti näkemystä tarvitaan myös niiden liiketoiminnallisista

käyttötarpeista.

Ilmoittaudu mukaan!

Onko teillä Synkassa vegaanisia tuotteita?

Yhä useampi kuluttaja ja ruokapalvelu etsii erityisruokavalioihin sopivia

tuotteita. Yksi niistä on vegaaniruokavalio, joka nyt tammikuussa on

Vegaanihaasteen myötä ajankohtainen. Löytyykö teidän valikoimistanne

vegaanisia tuotteita? Tutustu uuteen ohjeeseemme, jossa kerrotaan, miten

tuotteen vegaanisuudesta ilmoitetaan Synkassa. Ohje kattaa sekä

elintarvikkeet että käyttötavarat.

Lue lisää ohjeesta

Synkka release on Wednesday 18.1.2023 –

notice the service break

There will be a service break starting at 21.00 p.m. (EET) and it will last

approximately two hours.

February release

https://fi.surveymonkey.com/r/V5TJDW7
https://gs1.fi/fi/asiakastuki/vegaaniset-tuotteet


In February Synkka will be updated to version 3.1.22 and new data fields as

well as code values will be added to the service. 

 

Please check out the forthcoming changes from link below.

Read more about the release

Oliko tässä uutiskirjeessä hyödyllistä tietoa?

Kyllä Ei

GS1 Finland Oy

GS1 Finland on puolueeton, voittoa

tavoittelematon organisaatio.

Kehittämämme globaalit standardit

määrittelevät tavat yksilöidä, tunnistaa ja

jakaa tietoa eri toimijoiden välillä.

Yhteystiedot

gs1.fi/yhteystiedot

Poista osoitteesi postituslistaltamme
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