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GS1 Eksport til Dankost Pro er nu i drift, og i den forbindelse vil vi gerne give vores kunder 
et rigtigt godt tilbud. 
 
GS1 Eksport er udviklet i tæt samarbejde med GS1 Trade Sync., og funktionen giver dig mu-
lighed for at eksportere oplysninger vedrørende dine produkter direkte fra Dankost Pro til 
GS1 Trade Sync. 
 
GS1 Eksport - en tilkøbsfunktion til Dankost Pro 
Funktionen er en udvidelse af licensen til modulet Deklaration og åbner mulighed for at 
kunne eksportere produktdata direkte fra Dankost Pro til GS1 Trade Sync. Funktionen inklu-
derer en CSV importfunktion til engangsimport af allerede oprettede produktdata i GS1 
Trade Sync, så der ikke skal tastes forfra i Dankost Pro ved køb af GS1 Eksport, men data, der 
allerede er tastet i GS1 importeres til Dankost Pro.  
 
Med GS1 Eksport følger også GS1 Import til råvaremodulet. Denne funktion anvendes mest 
af Dankost kunder, der fx har brug for at udarbejde deklarationer, og derfor skal bruge føde-
vareproducenternes produktdata.  

 
Oplysninger til Eksport for oprettelse på GS1 
Vores GS1 løsning åbner for nyt fa-
neblad til indtastning af oplysnin-
ger med særlig relevans for GS1 
Trade Sync. Fanebladet er tilgængeligt fra modulerne Opskrift, Kalkulation og Menukalkula-
tion, altså samme moduler, som giver adgang til fanen Deklaration. 

Alle 
oplysninger 
fra den nye 
GS1 fane 
eksporteres 
til GS1 Trade 
Sync.  
Derudover 
eksporteres 
oplysninger vedr. deklarering såsom 
ingrediensliste, tilsætningsstoffer og 
allergener. Energi i kJ og kcal, Fedt, Mættet 
fedt, Kulhydrat, Sukkerarter, Kostfibre, Protein og Salt vil som minimum altid blive 
eksporteret, såfremt disse er at finde på produktet, samt næringsoplysninger efter eget valg. 
 
Prisen for vores løsning afhænger af størrelsen på dit Dankost Pro program. Der er en en-
gangspris for åbning af licens, samt et årligt abonnement, der dækker Dankosts aftale med 
GS1 og teknisk vedligeholdelse af løsningen. 
 
Ønsker du at bestille GS1 Eksport eller har spørgsmål til løsningen, er du velkommen til at 
kontakte os for yderligere information og en præsentation af GS1 Eksport på tlf. +45 40 70 
24 90 eller mail: info@dankost.dk.
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