Návod na obsluhu používateľského rozhrania databázy

Naše potraviny
Otvorte si stránku http://www.nasepotraviny.info/
Prihláste sa do systému pomocou Vašej emailovej adresy a hesla, ktoré ste od nás
dostali.

V menu naľavo uvidíte zoznam výrobkov patriaci Vašej spoločnosti. Výrobky sú
identifikované názvom a číslom GTIN (EAN kódom). V ľavom menu vidíte aj stav
v akom sa výrobok nachádza.
Výrobok môže byť v troch stavoch:
• zelená fajka – výrobok je potvrdený (má vyplnené a skontrolované všetky
povinné údaje)
• oranžový otáznik – výrobok je nepotvrdený, ale má vyplnené všetky povinné
údaje
• červený krížik – výrobok je nepotvrdený a nemá vyplnené povinné údaje

Pre prístup do databázy existujú dve úrovne používateľov:
• potvrdzovateľ – môže vkladať, meniť údaje a potvrdzovať správnosť údajov
• editor – môže vkladať alebo meniť údaje, nemôže však potvrdzovať správnosť
údajov
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Na pridanie výrobku do databázy je potrebné zaslať výrobok na adresu GS1
Slovakia.
My vyhotovíme dve fotografie a 360° prezentáciu každého výrobku. Opíšeme údaje
z výrobku a publikujeme ich v databáze.
Kontrola údajov o výrobku

Povinné údaje sú zvýraznené červenou farbou a hviezdičkou. Bez vyplnenia
povinných údajov nie je možné potvrdiť správnosť údajov a zverejniť informácie
o výrobku.
Všetky údaje môžete meniť a dopĺňať. Potvrdením správnosti údajov preberá Vaša
spoločnosť zodpovednosť za to, že údaje sú správne.
Vyplňte informácie o výrobku vo všetkých záložkách. Povinné sú informácie
zvýraznené červenou, zloženie, nutričné hodnoty - ak ich máte na obale výrobku
a dve fotografie.

Popis záložiek v menu:
Záložka ZÁKLADNÉ ÚDAJE
GTIN/EAN kód výrobku je základným identifikátorom v databáze. Výrobky bez EAN
kódu sa do databázy nedajú zaradiť. Taktiež sa nedajú zaradiť dve varianty jedného
výrobku (s rovnakým EAN kódom).
Názov výrobku tvoríme tak, aby bol výrobok už podľa názvu presne identifikovaný
(značka, názov výrobku, objem a napr. prípade piva sa uvádza aj typ balenia –
plechovka/fľaša/PET)
URL sa vždy píše v tvare http:// alebo https://
Záložka NUTRIČNÉ INFORMÁCIE
Kliknutím na otáznik sa zobrazia dodatočné informácie o položke. Ak máte nutričné
informácie na obale výrobku, tak ich musíte zadať aj do databázy.
Záložka ZLOŽENIE
Obsahuje textové informácie zo zloženia na obale výrobku. Podľa nariadenia
1169/2011 je potrebné v zložení odlíšiť alergény – všetky alergénne zložky prosím
napíšte veľkými písmenami (napr. SRVÁTKA).
Záložka ALERGÉNY
Záložka alergény je prednastavená tak, že obsah alergénov vo výrobku je neznámy
– ak výrobok obsahuje len jeden alergén, tak treba vyklikať všetky ostatné.
GS1 Slovakia, Nanterská 23, 010 01, Žilina
Ladislav Janco, janco@gs1sk.org, 0918844137

Záložka FOTO
Fotografie tvoríme my, ale je možnosť nahrať ešte dve dodatočné fotografie.
Fotografie musia spĺňať nasledovné špecifikácie:
a. pozadie biele alebo priesvitné
b. veľkosť súboru maximálne 3MB
c. šírka aj výška musia byť od 1024 do 4096 bodov
d. pomer strán musí byť 2:3 respektíve 3:2
e. formát png alebo jpg
f. fotografia nesmie obsahovať nič okrem daného výrobku ani rámik
g. text na výrobku musí byť čitateľný
h. výrobok by mal zaberať väčšiu časť fotografie bez zbytočných okrajov
Záložka MARKETING
Tu môžete zadať doplňujúce marketingové informácie – slogan, aktuálnu kampaň
alebo akciu, marketingový obrázok. Ak máte rovnakú kampaň pre viacero výrobkov,
tak môžete vybrať aj možnosť „Použiť pre všetky výrobky“ a údaje z tejto záložky sa
skopírujú aj k ostatným výrobkom vašej spoločnosti.
Záložka LOGISTICKÉ ÚDAJE
Rozmery výrobku sa zadávajú v milimetroch. Na určenie prednej strany výrobku (a
tým aj výšky) používame pravidlo, že predná strana je strana s najväčšou plochou.
Záložka LOGÁ OCENENIA
Tu môžete vybrať zo zoznamu log, ocenení. Ak na výrobku používate logo, ktoré sa
nenachádza v zozname, kontaktujte nás.
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Záložka POTVRDENIE ÚDAJOV
V prípade, že niektorý z povinných údajov nie je vyplnený tu systém vypíše atribúty,
ktoré treba vyplniť. Ak sú všetky povinné údaje vyplnené, môžete výrobok zverejniť.

Po jeho odsúhlasení sa výrobok začne zobrazovať všetkým odberateľom informácií.
Pri zmene údajov už potvrdeného výrobku sa potvrdenie a zverejnenie zruší.
Pri zmene výrobku alebo zmene grafiky je potrebné zaslať znova aktuálnu vzorku na
našu adresu.
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