
Informationsmöte



VÄLKOMNA



Vilka är vi?

• GS1 Sweden

• Lena Coulibaly – Sales & Client Relations Manager

• Mattias Rosenlund  - CCO

• Axbeautyhouse

• Pauline Krogsböll – Team Manager Masterdata

• Maria Fagrenius – Head of Supply Planning & Administration

• Johanna Sjöborg – CCO



Innehåll i dagens informationsmöte

• Syfte och Mål med informationsmötet

• Identifierade verksamhetsutmaningar

• Påverkan på processen

• Tidplan

• Övergripande GS1 Sweden 

• Stöd GS1 Sweden

• Vad händer nu?



Frågor?

• Skriv gärna frågor i chatten eller återkom efter dagens dragning. 

• Vi återkommer med svar via mail och på GS1 Swedens hemsida med information om initiativet



Innehåll i dagens informationsmöte

• Syfte och Mål med informationsmötet



Syfte och Mål med informationsmötet

• Syfte

• Dela information om Axbeautyhouse initiativ att tillsammans med GS1 Sweden implementera automatiserat 

flöde av artikelinformation via databastjänsten Validoo.

• Beskriva nyttan med att använda ett globalt standardiserat affärsspråk och vilka effektiviseringar det bidrar till.

• Mål

• Att ni känner till vision och mål och hur det kommer att påverka och förbättra vår bransch.

• Att ni fått en första insyn kring vilka vinster och effektiviseringar som införandet av Validoo ger.

• Att ni vet på vilket sätt och när Axbeautyhouse kommer att införa Validoo för artikelinformationsöverföring.



Innehåll i dagens informationsmöte

• Bakgrund till initiativ



Artikelinformation är grundläggande för hela affärsprocessen

Leverantör
Kategori/

Sortiment
Varuplanering Logistik Butik/eCOM Kund



Innehåll i dagens informationsmöte

• Identifierade verksamhetsutmaningar



Identifierade verksamhetsutmaningar kopplat till felaktig artikelinformation

Hantera 
artikelinformation

• Manuell inhämtning

• Manuell validering

• Bristande underlag

• Manuell uppdatering

• Ledtid i kommunikation

• Felsökning

Sortiment / Planogram Order och leverans Butik

• Felaktiga

dimensionsvärden

• Fördröjning av process

• Sortimentsplanering

• Manuell måttning i butik

• Felsökning

• Försening orderprocess

• Manuell orderhantering

• Felaktiga följesedlar

• Manuell

leveranshantering

• Felsökning

• Manuell hantering

godsmottag

• Manuell hantering kassa

• Felsökning



Fel i artikelinformation Ökad kvalitet och en källa för data

Differentierade insamling av artikeldata och 
status

Standardiserade krav på parametrar 

Manuella formulär och hantering Standardiserad automatiserad process

Etablering av standard och automatisering ger ökad effektivitet och kvalitet i hantering av 
artikelinformation 

Från: Till:

Ingen samordning i branschen Samarbete i regi av GS1 Sweden



Innehåll i dagens informationsmöte

• Syfte och mål med att införa databastjänsten Validoo



Syfte och Mål med att införa databastjänsten Validoo

Syfte

• Använda GS1-standarder som vårt gemensamma globala affärsspråk med leverantörer och andra 

skönhetsaktörer

Mål

• Effektivisera interna och externa processer

• Ökad kvalitet genom validerad artikelinformation

• Korrekt artikelinformation för automatiserade logistiklösningar

• Vara med och driva utvecklingen av globala standarder i GS1s användargrupper



Innehåll i dagens informationsmöte

• Påverkan på processen



Förändring av processer efter övergång till databastjänsten Validoo

• Artikelinformation som kommer att samlas in genom Validoo

• Information som vi samlar in genom massregistreringsfilen idag

• Kommersiella attribut för hår- och hudprodukter

• Artikel- och förpackningshierarki

• Pris

• Hanteras ej via Validoo

• Prislistor ska skickas för sortiment i samband med nyhetsperioder och prisjusteringar



Befintliga datapunkter som ej påverkas

• Kommersiell information/ information till eCom

• Berikning av KICKS skönhetssortiment kommer fortsatt berikas i PIM-system

• Bilder kommer fortsatt hanteras i PIM för eCOM

• Bilder för planogram samt till marknadsmaterial kommer fortsatt hanteras som idag



Innehåll i dagens informationsmöte

• Tidsplan



Axbeautyhouse intern IT-utveckling och processförändring
Tester tillsammans med pilotleverantörer 

Tidsplan

April

• Informations-möte •Utbildningstillfällen 
som GS1 Sweden 
bjuder in till

• Interna 
förberedelser

• Teckna avtal 
Validoo Supplier
och inmatnings-
system

•Uppladdning 
information 
Validoo

•Uppladdning av 
information nyheter 
våren 2023 Validoo

• Information börjar 
skickas från Validoo
till Axbeautyhouse

• Fortsatt utrullning

Maj Juni/Juli Aug/Sept Oktober



Innehåll i dagens informationsmöte

• Ytterligare möjligheter för gemensam utveckling i branschen



Kommunikationsplattform/ 
Leverantörsportal

• Hantering av sortiment

• Kampanjplanering

• Prislistor

Stärkt kundupplevelse

• Bildhantering

• Tillgång till fler datapunkter

Ytterligare möjligheter för gemensam utveckling i branschen

Automatiserad logistik

• Lager & distribution

• Optimera leveranser och 
påfyllnad



Innehåll i dagens informationsmöte

• Övergripande GS1 Sweden  



© GS1 2022

GS1 är en not-for-profit-organisation som är globala, neutrala, 
användarstyrda och öppna 

✓ Över 2 miljoner företag 
använder GS1-standarden

✓ 6 miljarder GS1-streckkoder 
skannas per dag i världen

✓ GS1 finns i 150 länder världen 
över 

Globala
Oavsett var du arbetar i världen 

kommer GS1-standarder att 
fungera 

Neutrala
GS1 är not-for-profit och 

standarder som tas fram är 
branschneutrala

Användarstyrda
Standardutveckling sker 

tillsammans med användare i 
arbetsgrupper

Öppna
Standarder kan användas av alla 
företag och arbetet i grupperna är 

öppet för alla 



© GS1 2022

➢ 280 000 GTIN

Märka en produkt på standardiserat sätt 
så scannrar och läsa kan läsa och hämta 

den unika identiteten

Dela information kopplat till den unika 
identiteten som skapar värde för 

mottagaren. Informationen som delas är 
det man fysiskt kan se på en produkt samt 

kolli/logistik information

Ge en unik identitet till en produkt eller 
plats enligt en standard

7 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Identifiera Märka Dela

1 2

GS1 tillhandahåller ett globalt, standardiserat affärsspråk för att 
identifiera, märka och dela data tvärs värdekedjan

➢ 1 miljon GTIN

>14 000 kunder >14 000 kunder ➢ 3000 kunder  



© GS1 2022

Flödet av data genom GS1 Sweden

Planogram

Online

Logistics

Order

Invoice

Ads

Data Out

Data In

Buyer

Leverantör

Leverantör

GS1 Sweden

Standardiserat

Buyer

Receiver

Leverantör



Innehåll i dagens informationsmöte

• Stöd GS1 Sweden

• Stöd kring frågor från intressenter



© GS1 2022

Det finns en utarbetad process hur det går till att implementera GS1-
standarder för att börja dela information med affärspartners

Inspiration: Förstå användnings-
områden, exempel och värdet med våra 
standarder och tjänster. 

Kom igång-guider: Guidar dig genom 
praktiska steg för att börja nyttja våra 
standarder. 

Handledningar: Ger dig ingående 
information om tillämpningar och 
specifikationer för våra standarder. 

Kom igång-kurser: Våra utbildare ger 
dig kunskap, tips och råd för att komma 
igång med GS1-standarder. 

Företagsanpassade kurser: Våra 
utbildare utgår från er verksamhet och 
era behov och skräddarsyr kursupplägg. 

Rådgivning: Våra experter hjälper er 
när ni har specifika frågor eller behov 
för mer ingående stöd. 

Kundservice: Vår kundservice är 
tillgänglig för snabb hjälp på era enklare 
frågeställningar/problem. 

Vi erbjuder anpassat stöd utifrån dina behov under hela processen

Vår hemsida Kurser och utbildningar Rådgivning och stöd   

Konsultstöd: Våra experter hjälper er 
dedikerat tid och stöd för att definiera, 
designa och implementera lösning.

GS1-kompatibelt system för 
informationshantering 

GS1-standarder för 
identifiera, märka, dela 

Nya processer och arbetssätt



Stöd GS1 Sweden

STYRGRUPP

ANSVARSOMRÅDEN

▪ Ansvarig för onboarding av AXBH
och leverantörerna 

▪ Ansvarig för projekts planering, förberedelse 
och genomförande

ONBOARDING TEAMET

Mattias Rosenlund (CCO)

Lena Coulibaly (Sales)

Hanna Andersson (Konsult) 

▪ Lena Coulibaly– Projektledare

▪ Karolin Sild – Kundservicechef

▪ Lena Grönlund – Produktchef 
Artikeldata

▪ Catharina Hertzman -
leverantörskunder

▪ Åsa Hagelin – leverantörskunder 

▪ Ulrika Modig - Kundservice 

▪ Robin Widberg- IT/ Operations 



Kontakt Axbeautyhouse

Axbeautyhouse

Beställare, övergripande ansvar: 
Johanna Sjöborg, CCO

Projektägare: 
Maria Fagrenius, Head of Supply Planning & Admin

Projektledare: 
Pauline Krogsböll, Masterdata Team Manager



Innehåll i dagens informationsmöte

• Vad händer nu?



© GS1 2022

GS1 Swedens plan för leverantörerna 

April Maj Juni/ Juli Augusti September Oktober

Två tillfällen

1. Leverantörsträff

2. GS1 utbildning

3. Teckna avtal med GS1 och inmatningsystem

4. Ladda upp artikelinformation

5. Axbeautyhouse tar emot artikelinformation

VIKTIGT
Säkerställ att rätt personer anmäler sig på utbildningarna i maj



Vad händer nu?

• Ni kommer att få mail med:

• Länk till inspelning av dagens informationsmöte
• Läggs även upp på www.gs1.se/din-bransch/skonhet

• Svar på ev inskickade frågor

• Länk anmälan till utbildningstillfällen i maj

http://www.gs1.se/din-bransch/skonhet


TACK!


