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Προσοχή: Η ημερομηνία πλησιάζει.  
Μην περιμένετε έως τον Μάιο του 2016 για να ετοιμαστείτε για 

τη νέα έκδοση του GDSN: Major Release 3
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Η νέα έκδοση του GDSN: Major Release 3 έρχεται. Εσείς είστε έτοιμοι; 
Η νέα έκδοση του GDSN: Major Release 3 είναι μια προγραμματισμένη αναβάθμιση των 

υπαρχόντων  Προτύπων GDSN. Τα Πρότυπα GDSN είναι τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται 

για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής ανταλλαγής, σε πραγματικό χρόνο, τυποποιημένων 

και με ακρίβεια πληροφοριών μεταξύ εμπορικών εταίρων, μέσω των GDSN DataPools.

Με την εφαρμογή της νέας έκδοσης τον 
Μάιο του 2016 θα συναντήσετε πολλά νέα 
πλεονεκτήματα όπως:

l Παροχή περισσότερων πληροφοριών προϊόντων.  
    Η νέα έκδοση υποστηρίζει επιπλέον χαρακτηριστικά  
    των προϊόντων, όπως πληροφορίες συστατικών και  
    αλλεργιογόνων με σκοπό τη βελτίωση της  
    αγοραστικής εμπειρίας των καταναλωτών

l Συμμόρφωση με απαιτήσεις Κανονισμών.  
    Οι ευκολότερες και άμεσες αναβαθμίσεις των  
    προτύπων απλουστεύουν την ανταπόκριση σε  
    μελλοντικούς κανονισμούς. 

l Υποστήριξη λειτουργικότητας για συγκεκριμένους  
    τομείς της αγοράς. 
    Καθιέρωση απαιτήσεων ανταλλαγής δεδομένων 
    μοναδικά σχετιζόμενες με τον τομέα που 
    δραστηριοποιείστε. 

l Βελτίωση ποιότητας δεδομένων.  
    Μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι κοινοποιείτε σωστότερα  
    δεδομένα στους συνεργάτες σας. 

l Αύξηση ταχύτητας προϊόντος προς την αγορά. 
    Μειώστε την πολυπλοκότητα των διαδικασιών και  
    την εφαρμογή προτύπων από δύο χρόνια σε μερικές  
    εβδομάδες. 

Η νέα έκδοση Major Release 3 δεν είναι 
αντίστροφα συμβατή

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όταν η νέα έκδοση τεθεί 
πλήρως σε εφαρμογή, τα τυποποιημένα μηνύματα 
θα αναβαθμιστούν για όλο το δίκτυο GDSN. Όλοι οι 
εμπορικοί εταίροι και τα GDSN DataPools θα πρέπει 
να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους. Αποτυχημένη 
αναβάθμιση θα επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητά 
σας να μοιραστείτε εμπορικές πληροφορίες ακόμα και 
στο επίπεδο που απολαμβάνετε τώρα.

Γιατί πρέπει να ξεκινήσετε πολύ νωρίτερα 
από το Μάιο του 2016

Ανάλογα με την κατάσταση των υπαρχόντων 
δεδομένων σας, η επιβεβαίωση ότι τόσο εσείς όσο 
και οι εμπορικοί συνεργάτες σας είστε έτοιμοι για 
την εισαγωγή της νέας έκδοσης του GDSN: Major 
Release 3 στην καθημερινότητά σας πιθανά να απαιτεί 
συγκεκριμένο χρόνο και προσπάθεια. Με αρκετές 
επιχειρήσεις να προετοιμάζονται παραπάνω από ένα 
χρόνο για την ομαλή μετάβαση στη νέα έκδοση, τώρα 
είναι η στιγμή να ξεκινήσετε κι εσείς.

Major Release 3: Ας γίνει μια κοινή επιτυχία 
για όλους

Ξεκινήστε τον σχεδιασμό τώρα επικοινωνώντας 
με τον GS1 Association Greece ή για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τη νέα έκδοση του                  
GDSN: Major Release 3, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.gs1.org/gdsn.

Η νέα έκδοση του GDSN: Major Release 3 θα 
περιλαμβάνει πάνω από 1500 αλλαγές που 
προσθέτουν νέες δυνατότητες και βελτιωμένη 
λειτουργικότητα στα πρότυπα GDSN:

156   επιχειρηματικές απαιτήσεις  
                 ενσωματώθηκαν

140   απαιτήσεις για αλλαγές

300   νέα χαρακτηριστικά

1.000   νέοι κωδικοί τιμών

250+    νέα validations και περισσότερα


