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1

Aanmelden op My Product Manager

Ga naar https://gs1belu.org en meld je aan op je My GS1 account.

Via My GS1 heb je toegang tot de ‘My Product Manager’ applicatie.

OF
Je kan je ook rechtstreeks aanmelden via https://myproducts.gs1belu.org/.
Als jouw bedrijf nog niet geregistreerd is in ‘My Product Manager’, gelieve dan via dit registratieformulier een
aanvraag in te dienen.

2

De ‘My Product Manager’-applicatie

2.1

Dashboard

In het ‘Dashboard’ vind je een overzicht van je bedrijfsprefixen.
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Je kan tevens ook vanuit het ‘Dashboard’ een nieuw artikel aanmaken, met eventueel een nieuwe barcode
indien nodig. Dit kan via de knop ‘Maak product aan’.

Hoe je een product aanmaakt, wordt in hoofdstuk 3 toegelicht.

2.2

Mijn producten

In de tab ‘Mijn Producten’, krijg je een lijst te zien van alle artikelen die momenteel gelinkt zijn aan jouw GLN.

2.2.1

Functies

Het is in deze tab ook verder mogelijk om:
•

Een product aan te maken

•

Producten te importeren via Excel (die nog geen GTIN toegekend hebben gekregen1)

•

Producten te exporteren via Excel

•

Productdetails te bekijken en aan te passen van je artikelen door op de GTIN te klikken

Om een product aan te passen, klik je op ‘Data aanpassen’.

•

Een artikel te verwijderen. Een artikel kan enkel verwijderd worden wanneer het de status ‘Draft’ heeft.

2.2.2

Status ‘Actief’ en ‘Draft’

In het productoverzicht kan een product de volgende status hebben:
•

Actief: het product is gevalideerd en zichtbaar voor de data-afnemer

•

Draft: het product is NIET zichtbaar voor de data-afnemer. Deze status houdt in dat het artikel nog ‘in
opmaak’ is.

•

Onvolledig: het product is NIET zichtbaar voor de data-afnemer. Er zijn één of meerdere attributen niet
of onvolledig ingevuld, waardoor het niet kan doorstromen naar de data-afnemers.

1

Het is momenteel nog niet mogelijk om producten te importeren via Excel die reeds een GTIN hebben. Het creëren van artikelen gebeurt
momenteel uitsluitend in de interface.
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Enkel een ‘actief’ artikel is zichtbaar voor de data-ontvangers. Een artikel in ‘draft’ of een onvolledig artikel
is enkel zichtbaar in je eigen account.

2.2.3

Welke GTIN’s kan je opladen?

Elke gebruiker die toegang krijgt tot “My Product Manager”, heeft de mogelijkheid om GTIN’s op te laden die
gebaseerd zijn op een Belgische prefix waar ze zelf eigenaar van zijn, ofwel op basis van een buitenlandse
prefix.
Wens je echter producten op te laden onder een Belgische prefix waar je géén eigenaar van bent (bv. als
groothandelaar), gelieve dan de FMCG-helpdesk te contacteren via fmcg-foodservice@gs1belu.org. Zij kunnen
als administrator jouw account aanpassen, zodat het mogelijk wordt om GTIN’s op te laden met elk type prefix,
ook diegenen waarvan je geen eigenaar bent.

2.3

Mijn merken

In deze tab beheer je je merken. Je kan:
•

Een lijst zien met je huidige merken

•

Een merk aanmaken

•

Een merk verwijderen

2.4

Mijn publicaties

In deze tab is het mogelijk om aan te geven of je actieve producten al dan niet gepubliceerd mogen worden
naar alle gekende data-afnemers. Het is belangrijk om dit op “Ja” te zetten, wanneer je wenst dat jouw
productinformatie beschikbaar en zichtbaar is voor alle afnemers.

Indien je dit wenst, is het ook mogelijk om specifiek aan te geven dat jouw productinformatie slechts naar een
of meerdere bepaalde data-afnemers wordt verstuurd, in plaats van alle geregistreerde data-afnemers. Dit doe
je door “Nee” aan te duiden, en dan verder te specifiëren welke afnemers jouw productinformatie mogen
ontvangen.
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Wanneer er “Nee” wordt aangeduid, verschijnen er twee kolommen. De afnemers in de rechtse kolom, zijn
degenen die uiteindelijk jouw productinformatie zullen ontvangen.

De afnemers die jouw producten mogen ontvangen, vink je aan, en voeg je toe aan de rechtse kolom
(“Geselecteerde afnemers”) door de pijltjes te gebruiken.

Je kan op dezelfde manier afnemers ook weer uit de lijst van geselecteerde afnemers halen, door het
omgekeerde pijltje te gebruiken.

3

Welke informatie vul ik in?

‘My Product Manager’ geeft je de mogelijkheid om een ‘digital twin’ te maken van het fysieke artikel dat je
als merkeigenaar aanbiedt.
Daarbij is het belangrijk om, als het gaat om voeding, de wettelijk verplichte informatie over dit product
mee te delen, zodat de data-afnemer en eindconsument alle essentiële informatie ontvangt waar hij recht
op heeft en op de hoogte over moet gebracht worden. Dit zal voornamelijk gaan over de informatie die terug
te vinden is op het etiket. Alle informatie die op het etiket terug te vinden is, zal dus ook opgenomen moeten
worden in de online versie die beschikbaar is voor de consument op een webshop of mobiele applicatie,
wanneer je productinformatie invoert voor consumenteneenheden.
Informatie die wettelijk verplicht is, zal ook verplicht in te voeren zijn in ‘My Product Manager’, en is opgenomen
in het datamodel en de daarbij geldende validatieregels.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat er meer informatie beschikbaar is over je product, dan dat er weergegeven
staat op het etiket. Het etiket is natuurlijk fysiek beperkt in het weergeven van productinformatie, maar de
online versie hoeft dat echter niet te zijn. Die aanvullende informatie kan praktisch zijn voor de consument
om beter geïnformeerd te zijn over het artikel dat hij bv. online wenst aan te kopen, maar kan verder ook
zoekopdrachten vergemakkelijken. Ook voor de data-afnemer kan die extra info interessant zijn om de
productinformatie beter in te delen in oa. webshops of mobiele applicaties.
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Deze productinformatie, indien het van toepassing zijnde attribuut beschikbaar is, kan dus ook ingevoerd
worden, ook al staat het (nog) niet op het etiket.

4

Een product aanmaken

Het aanmaken van een product, kan zowel vanuit het ‘Dashboard’, als vanuit de tab ‘Mijn producten’.
Om een nieuw product aan te maken, doorloop je de volgende stappen:

In elke stap verschijnen er invulvelden. Verplicht in te vullen velden zijn aangeduid met een “*”. Indien deze
niet (correct) worden ingevuld, kan je niet verder naar de volgende stap en zal het ook niet mogelijk zijn om
het artikel te bevestigen. Afhankelijk van het type product (gebaseerd op de GPC-code), kunnen er ook
aanvullende velden verschijnen, die nodig zijn om in te vullen.
Per attribuut dat moet worden ingevuld, is er ook een beschrijving van dit attribuut, dat verder uitlegt hoe je
dit veld moet invullen of interpreteren.
Dit vind je telkens terug door op het vraagteken

4.1

te klikken naast het attribuut.

Verpakking

In de eerste stap, kies je om welke verpakking het gaat. Dit kan gaan om:
•

een basisverpakking,

•

een omverpakking,

•

een display,

•

een tussenverpakking, of

•

een pallet.

Klik telkens onderaan de pagina op ‘Volgende’, om naar de volgende stap te gaan.

4.2

Productgegevens

In deze stap, wordt er gevraagd om aan te geven:
•

Of het gaat om een consumenteneenheid,
Een consumenteneenheid wordt gescand aan de kassa, en is bestemd voor de eindconsument. Is dit
niet het geval, dan is het geen consumenteneenheid.

•

In welke landen het product wordt verkocht,
Hier duid je de doelmarkt(en) aan. Het is mogelijk om meerdere doelmarkten aan te duiden. De
geselecteerde doelmarkt(en) bepaalt/bepalen oa. de taal van de productomschrijving.

•

Wat de productnaam is van je artikel,
Deze benaming beschrijft je product zo duidelijk mogelijk. Hiervoor gebruik je oa. het merk,
producttype, smaak/kleur, netto inhoud, verpakking, enz. Voor consumenteneenheden zal deze
beschrijving ervoor moeten zorgen dat het product duidelijk te herkennen is op een webshop of in een
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productenlijst. Voor niet-consumenteneenheden is het verder aangeraden om aan te duiden hoeveel
eenheden de verpakking bevat.
•

Wat het merk is van het artikel (in titel ‘2.3 Mijn Merken’ wordt meer toelichting gegeven betreffende
het merk van je artikelen),
Het merk identificeert je productlijn. Je kan hier ook een nieuw merk aanmaken, indien nodig.

•

Onder welke GPC-code je artikel valt, en
De ‘Global Product Classification’ verdeelt producten in verschillende categorieën, gebaseerd op de
essentiële kenmerken van het product. Om te bepalen wat de GPC-code van je artikel wordt, kan je het
drop-down menu gebruiken in de interface, of rechtstreeks de brick-code zelf invoeren in het pop-up
menu, indien je deze reeds kent. Het is ook mogelijk om kernwoorden op te zoeken in de zoekbalk.

Afhankelijk van het type product, zullen er aanvullend velden ingevuld moeten worden. Wanneer bv.
de GPC-code voor ‘bier’ wordt aangeduid, zal ook een alcoholpercentage ingevuld moeten worden.
Indien je meer informatie wil over de specifieke brick-code, kan je op de
gedetailleerde uitleg wat de brick juist inhoudt.
•

klikken voor een

Wat de netto-inhoud is.
De hoeveelheid van het product, zoals ook aangegeven op het etiket.

In deze stap, kan je ook productafbeeldingen toevoegen. Naast productafbeeldingen, kan je hier ook andere
types afbeeldingen opladen, zoals een certificaat. Dit kan op basis van een externe, openbare URL, of het
uploaden van een bestand.

Opgelet! Het opladen van productafbeeldingen, is onderworpen aan een aantal uniforme GS1-standaarden,
die vastgelegd zijn in deze handleiding. Gelieve deze handleiding te consulteren, alvorens je een
productafbeelding oplaadt.
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4.3

Additionele data

In deze stap voeg je alle andere data toe die van toepassing is op je product betreffende:
•

Productbeschrijving,

•

Inhoud,

•

Contactgegevens,

•

Voedingswaarden,

•

Allergenen,

•

Ingrediënten,

•

Instructies voor de consument,

•

Oorsprong, en

•

Verklaringen/claims.

We lichten elk onderdeel afzonderlijk toe.

4.3.1

Productbeschrijving

Hier vul je de volgende gegevens in:
•

Taalafhankelijke merknamen
Indien er een taalafhankelijke merknaam is, geef je deze hier weer.

•

Identificatie code van variabel product
Indien het gaat om een product met variabel gewicht, kan de RCN (Restricted Circulation Number),
zijnde het nationaal nummer, hier worden ingevoerd. Meer informatie over het correct coderen van
producten met variabel gewicht, vind je hier.

•

Wettelijke namen
De wettelijke benaming is de voorgeschreven, gereguleerde of generieke naam of aanduiding van het
artikel die het voedingsproduct nauwkeurig genoeg omschrijft om het te kunnen onderscheiden van
andere voedingsproducten, conform nationale richtlijnen.

•

Variant omschrijvingen
Indien van toepassing, kan de omschrijving van de variant van het product, hier worden ingevuld.
Varianten zijn de kenmerken die artikelen van hetzelfde merk en formaat van elkaar onderscheiden,
zoals bijvoorbeeld smaak of geur.

4.3.2

Inhoud

Hier vul je de volgende gegevens in:
•

Beschrijvingen van de netto inhoud
Gebruik dit veld voor verpakte artikelen die bestaan uit twee of meer consumenteenheden met dezelfde
hoeveelheid (multi-packs), bv. 4x50gram.

•

Aantal porties per verpakking
Het aantal porties dat de verpakking bevat.

•

Maximaal aantal kleinste eenheden per pakket
Het maximum aantal dat uit de verpakking gehaald kan worden.

•

Uitlekgewicht
Het uitgelekte gewicht van het artikel.

•

Aantal kleinste eenheden per verpakking
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Het minimum aantal dat uit de verpakking gehaald kan worden.

4.3.3

Contactgegevens

Hier vul je de volgende gegevens in:
•

Contact Type
Gebruik hier de code CXC – Consumentenondersteuning voor consumenteneenheden

•

Contactnaam
Dit is de naam die beschreven staat op het etiket als te contacteren instantie.

•

Contact GLN

•

Adres
Dit is adres dat beschreven staat op het etiket van de te contacteren instantie.

•

Communicatiekanalen
Bv. E-mail, telefoonnummer, website, …

4.3.4

Voedingswaarden

Hier vul je de volgende gegevens in:
•

Groepering voedingswaarden met een detailoverzicht van de nutriënten, de referentiegrootte en de
dagelijks aanbevolen hoeveelheid
•

•

•

•

Status van de bereiding: Onbereid/Bereid
-

Onbereid (UNPREPARED): de voedingswaarden die zijn ingevuld, gelden voor het product
zo in de verpakking, waarbij niets meer is toegevoegd door de consument zelf.

-

Bereid (PREPARED): de voedingswaarden die zijn ingevuld, op basis van een toevoeging
door de consument, bv. gemengd met halfvolle melk

Indicatie referentiegrootte: Per vaste meeteenheid/Per portie
-

Per vaste meeteenheid (BY_MEASURE): de voedingswaarden per 100 gr of ml.

-

Per portie (BY_SERVING): de aanvullende voedingswaarden per portie, indien aangegeven
op het etiket

Referentiegrootte + meeteenheid
-

Per vaste meeteenheid: 100 gr of ml (verplicht)

-

Per portie: hoeveelheid aangegeven op het etiket (optioneel)

Nutriënten detail
Hierin vul je alle voedingswaarden in zoals weergegeven op het etiket, gebaseerd op de
referentiegrootte die in de bovenvermelde velden werd ingevuld.
Vul de types voedingswaarden in die weergegeven staan op het etiket. De verplichte waarden
zijn: energie (kcal/kJ), vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, eiwitten, zout. Deze
attributen zijn al vooraf ingevuld in de applicatie, waarbij je enkel nog de waarde moet
aanvullen.
Indien er aanvullende waarden zijn (al dan niet aangegeven op het etiket), kunnen deze ook
toegevoegd worden via de knop ‘Voeg een nieuwe toe’.

•

Voedingsclaims
Bv. ‘Rijk aan eiwitten’. Vul dit veld enkel in wanneer dit ook effectief weergegeven staat op het etiket.

•

Voedingssupplementen verklaring
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In dit veld vult u voor voedingssupplementen en zelfzorggeneesmiddelen de samenstelling van de
actieve stoffen per (dag)dosering (zelfzorggeneesmiddelen per doseereenheid, bijvoorbeeld tablet) in,
als deze op de verpakking staat. Dit is een aanvulling op de ingrediëntendeclaratie. Bij sommige
zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en medische hulpmiddelen staat ook een omschrijving
van de werkzame stoffen op het etiket. Deze vult u ook in dit veld in.

4.3.5

Allergenen

Bevestig hier dat de relevante allergeneninformatie is aangevuld. Dit vul je altijd in met “Ja”.

Je dient ook “Ja” aan te duiden, om te bevestigen dat het product vrij is van allergenen.
Indien er allergenen aanwezig zijn in je artikel, voer je deze hier in. Vul enkel de (mogelijke) aan- of afwezigheid
van een allergeen in, wanneer dit ook expliciet zo op het etiket is vermeld.
De 14 wettelijk verplicht te vermelden allergenen zijn reeds vooraf ingevuld, waarbij je enkel nog een mate
van aanwezigheid dient aan te vullen, indien van toepassing.

4.3.6

Ingrediënten

Hier vul je de ingrediëntenlijsten per vereiste taal in, zoals aangegeven op het etiket. Zorg ervoor dat de lijst
telkens begint met het woord ‘Ingrediënten:’ (in de van toepassing zijnde taal), en dat de allergenen in
hoofdletters zijn ingevuld.

4.3.7

Instructies voor de consument

Hier vul je de volgende gegevens in:
•

Gebruiksinstructies
Bv. Goed schudden voor gebruik.

•

Bewaarinstructies
Bv. Koel en droog bewaren.

•

Serveersuggesties
Bv. Kan worden gebruikt als dipsaus en marinade.

•

Bereidingsinstructies
Bv. Verwarm de koekenpan op hoog vuur. Bak het vlees 4-6 minuten. Leg het vlees op een bord en
bestrooi het met zout en peper.
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4.3.8

Oorsprong

Hier vul je de volgende gegevens in:
•

Herkomstverklaring
Aanvullende informatie over de herkomst

•

Vangstmethode
De vangstmethode voor vis en schaal- en schelpdieren zoals gespecificeerd door het departement voor
visserij en aquacultuur van de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties. Dit verplichte
kenmerk helpt de wereldwijde retailsector om te voldoen aan de Europese vereisten voor een
gezamenlijk visserijbeleid.

•

Land van oorsprong
Het land waar het artikel is geproduceerd

•

4.3.9

Herkomstinformatie
-

Type herkomst

-

Type herkomst gerelateerd land

-

Regio omschrijving

-

Vangstzone

Verklaringen/claims

Hier vul je de volgende gegevens in:
•

Nutriscore
In het Nutri-Score-systeem geeft een kleurenschaal in combinatie met lettercodes aan welke producten
binnen een bepaalde productgroep gezonder zijn dan andere. De kleur en letter van het Nutri-Scorelabel worden bepaald aan de hand van een vastgelegd algoritme.

•

Verplicht aanvullende vermeldingen op het etiket
Een omschrijving van alle vanuit de wet verplichte vermeldingen op het artikel.

•

Marketinginformatie
Marketingboodschap die bij het artikel hoort.

•

Lokale accreditaties aangeduid op de verpakking
Bv. Zwangerschapslogo

•

Accreditatie aangeduid op de verpakking
Bv. Vegan label

•

Gezondheidsclaims
Een omschrijving van eventuele gezondheidsclaims conform de wetgeving in de doelmarkt. Bv. Verlaagt
het cholesterolgehalte significant.

•

Dieetinformatie op de verpakking
Bv. Vegetarisch of veganistisch

•

4.4

‘Vrij van’ aanduiding

Bevestiging

Wanneer je alle data hebt ingevoerd met betrekking op je product, kan je het aangemaakte artikel ofwel opslaan
als draft, ofwel valideren.
Wanneer je het artikel opslaat als ‘draft’, zal het enkel zichtbaar zijn voor jou. De data-afnemer zal het product
nog niet kunnen raadplegen. Enkel wanneer je het artikel valideert, zal het zichtbaar worden voor de dataafnemers, op voorwaarde dat alle vereiste velden (correct) zijn ingevuld.
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Indien er velden niet of niet correct zijn ingevuld, verschijnt er langs de rechterzijde een validatierapport:

Voorbeeld:

Door te klikken op de titeltjes in het validatieresultaat (zoals VR_FMCGB2C_0104), word je automatisch geleid
naar het desbetreffende attribuut dat gecorrigeerd moet worden.
Wanneer er geen foutmeldingen (meer) zijn, kan je succesvol bevestigen. Je krijgt een overzicht van de
informatie die je hebt ingevuld. Controleer deze alvorens je je artikel bevestigt.
Indien er wijzigingen aangebracht moeten worden, klik je op ‘Wijzig gegevens’.

5

Zijn er nog vragen?

Heb je nog vragen over het gebruik van My Product Manager, het aanmaken van artikelen, verduidelijking rond
attributen, of iets anders? Aarzel dan zeker niet om onze helpdesk te contacteren via fmcgfoodservice@gs1belu.org of +32 2 229 18 88.

Release 1.0.3, Final, July 2020

© 2020 GS1 Belgium & Luxembourg

Page 14 of 14

