
Een Product Informatie Management (PIM) systeem is de complete datamanagement  
oplossing voor de producent in de bouw- en installatiebranche: creëer, beheer en 
 communiceer productdata zoals u dat wilt.

Specialist in de 

 installatie- en bouw-

branche:  actuele 

 kennis van dit 

 prachtige vak!

SaaS: huur  software 

 inclusief  hosting, 

back-up én 

 support 

100% online  software: 

24/7  beschikbaar 

en overal te 

 gebruiken 

Open: werkt 

probleem loos samen 

met aan wezige 

 software in uw 

 organisatie

Eenduidige en 

 consistente informatie 

over alle verkoop-

kanalen heen

Goed ingelichte en 

dus tevreden klanten, 

daardoor een grotere 

omzet

Van prachtig  fysiek 

 product naar het 

 beste  digitale  product

CREATE
Producten worden door een fabrikant gemaakt. Bestaande data over die producten komen uit ERP, 

PLC of andere (media) systemen en worden intelligent gekoppeld aan het Compano PIM systeem. Dit 

kan via BMECat, INSBOU, CSV, Excel of diverse andere formaten. Deze data vormen de bron van het 

proces en met PIM houdt u zelf de controle over het creëren van uw productdata. 

MANAGE
Datamanagement met PIM betekent bĳ  Compano dat u uw data gaat controleren, verbeteren, verrĳ ken 

en classifi ceren, met als basis de internationale ETIM-standaard. Kwaliteitsrapportages geven u inzicht 

over de status en voortgang van het proces. Slimme tools ondersteunen u bĳ  eenvoudig classifi ceren.

COMMUNICATIE
Met één druk op de knop publiceert u vanuit PIM direct actuele productdata naar datapools als 2BA, 

Artikelbeheer.nl of (buitenlandse) varianten zoals InstallData en ARGE Neue Medien. Deel vanuit PIM 

uw data met websites en webshops of naar print. Direct verbinden met klanten kan ook via het klan-

tenportaal of koppel uw data direct aan BIM-software. Excellente communicatie over uw producten 

was nog nooit zo eenvoudig. 

Kortom: PIM van Compano is uw single source of truth.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

COMPANO, SOFTWAREPARTNER VAN 2BA 

WWW.2BA.NL

WWW.COMPANO.COM

Producten worden via 

een groeiend aantal ver-

schillende online- en 

offl ine verkoopkanalen 

verkocht. Het beheren 

van alle informatie over 

die producten (da ta-

management) is van cru-

ciaal belang. Informatie 

moet in elk kanaal en op 

elk medium nauwkeurig, 

gedetailleerd, up-to-date 

en consistent zĳ n.

Het Product Informatie Management (PIM) systeem van Compano helpt vele producenten al jaren om 

op professionele en onderscheidende wĳ ze productdata te creëren, beheren en communiceren. Het 

systeem heeft een meertalige user-interface (Nederlands, Engels, Frans, Duits en Portugees), meer 

talen zĳ n mogelĳ k. Het systeem is extreem fl exibel in import en export: verschillende talen, formaten 

(.csv, excel, xml, Json) en standaarden (ETIM, BMEcat, INSBOU, PAB).

COMPANO PIM



• ETIM

• ETIM Dynamisch

• ETIM Modelling Classes

• GS1 GPC

• Ecl@ss

• M3

• MS Dynamics AX

• Dynamics NAV

• SAP

• Unit4

• Flexibele import- en 

exportmogelĳ kheden voor 

aansluiting met diverse 

ERP systemen

• 2BA

• InstallData

• ARGE Neue Medien

• Mepcontent

• Website

• Publish

• Webwinkel

• Productsheets

• Apps

• Print (InDesign)

• Feeds in XML/JSON format

• BIM/Revit via partners (o.a. 

Cadac, Stabiplan, Magicad)

 COMPANO ONLINE SOFTWARE PIM & MDM

• SALES005

• INSBOU004

• INSBOU003

• PAB 2

• BMEcat 2005

• Datanorm

• Ms Excel

• Txt/Csv

• Conditiebericht ASCII

• Conditiebericht XML

• ICM

• ICB

• ICF

• Handelsinformatie

• Voorraadbeheer (beschikbaar via 

WS)

• Meertalige omschrĳ vingen

• Multi prĳ sgegevens

• Productinformatie

• Digital assets

• Productreferenties en -relaties

Compano is opgericht in 1998 en heeft passie voor data. We 

 bedienen onze klanten vanuit de vestigingen Arnhem en Sneek. 

Vestiging Arnhem zorgt voor de marketing, verkoop,  consultancy 

en implementatie van projecten. Sneek zorgt voor de product-

ontwikkeling, administratie, de ICT infrastructuur en biedt support 

voor al onze klanten.

Compano heeft een open, sociale bedrĳ fssfeer. We zĳ n authentiek 

en betrokken, in zowel de omgang met opdrachtgevers als met col-

lega’s, en willen excelleren in ons werk. Hoewel datamanagement 

als vakgebied complex kan zĳ n, willen we vooral pragmatische en 

resultaatgerichte oplossingen bieden aan onze klanten. Compano 

is ondernemend en onze medewerkers zĳ n professioneel en gaan 

goed om met hun eigen verantwoordelĳ kheid. We kiezen voor 

langlopende samenwerkingen boven gewin op korte termĳ n, zowel 

met onze klanten en partners als met ons personeel.  

MEER INFORMATIE?
Jurgen Immink     

 Jimmink@compano.com

 compano.com

 +31 (0)6 53 79 03 36

ETIM EN COMPANO
Compano is lid Ketenstandaard Bouw & Installatie, hierdoor blĳ ft 

 Compano op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het  gebied 

van branchestandaarden en ETIM Classifi catie. Compano heeft 

 standaard dynamische ETIM geïntegreerd in haar software. Maar ook 

het  werken (importeren, onderhouden,  exporteren) kan in  oudere  versies 

 zoals ETIM 6 en 7. Uiteraard meertalig: classifi ceer in  Nederlands en 

 publiceer in Duits, Engels, Frans of Portugees. Als een van de eerste ter 

wereld ondersteunen wĳ  ETIM Model Class en hebben reeds ervaring 

met  uniforme objecten. Een aantal klanten genereren met ETIM MC 

als  basis al  geparameteriseerde objecten voor Revit in  meerdere talen. 

COMPANO, 20 JAAR PASSIE VOOR DATA

ÉÉN FORMAAT, ÉÉN STANDAARD, ÉÉN LOKET 
VOOR PRODUCT, LOGISTIEKE EN COMMERCIËLE DATA

FORMATEN BEHEER EN VERRĲ KING PUBLISH CLASSIFICATIESERP KOPPELINGEN

2BA WERKT SAMEN MET:


