
Dutch Data Masters levert turn key oplossingen voor ETIM databeheer, van classifi catie tot Product Informatie Management. Wĳ  
richten branche  specifi eke PIM systemen en classifi catie tools in, trainen gebruikers in zelfbeheer en ondersteunen organisaties 
bĳ  veranderingen. 

e-proCAT converteert 

data 100% naar de ETIM 

standaard

e-proCAT is snel te leren 

en eenvoudig in gebruik

e-proCAT wordt al  

19 jaar ingezet en heeft 

zich bewezen in de 

 Duitse markt

Mediacockpit is volledig 

webbased

Mediacockpit is schaal-

baar en gebaseerd op 

state of the art web 

technologie

Mediacockpit is 

 maximaal koppelbaar 

aan andere systemen 

door de rĳ ke API

Mediacockpit volgt uw 

bedrĳ fsproces
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DUTCH DATA MASTERS, PARTNER VAN 2BA 

WWW.2BA.NL

WWW.DUTCHDATAMASTERS.COM

CAT E-PROCAT

MEDIACOCKPIT

E-PROCAT
U heeft geen PIM systeem of uw systeem levert niet de product-

data aan volgens ETIM, maar uw  informatie is wel beschikbaar 

in Excel, Acces, CSV, XML...

Importeer uw data in e-proCAT en met de wizard classifi ceert u éénmalig uw product(groepen). 

Vanaf dat moment is het aanleveren van ETIM geclassifi ceerde data aan 2BA kinderspel. 

Op basis van de digitale data ondersteunt e-proCAT bĳ  het  classifi ceren volgens ETIM, eCl@ss, 

profi Cl@ss of UNSPSC. De gegevens worden  ontsloten in diverse formaten, onder meer  BMEcat, 

GS1 en IDEA.

MEDIACOCKPIT PIM
Til uw productdata naar een hoger plan met ons branchespecifi ek Product Informatie  Management 

systeem. Kwalitatief hoogwaardige productdata heeft grote invloed op de verkoop van uw 

 producten, helemaal als deze standaard 100%  ETIM geclassifi ceerd is. Met de Mediacockpit bent 

u in staat uw producten eenvoudig te beheren en te verrĳ ken. Door de fl exibiliteit van de software 

kunt u naast 2BA ook simpel koppelen met andere systemen zoals webshops, ERP systemen, 

mobile devices en zelfs print.

■ Flexibel productdata beheer op basis van ETIM

■ Media management zoals foto’s, video’s en documenten

■ Data kwaliteitsmanagement

■ Workfl ow

■ Adobe, InDesign en MSoffi ce plugins beschikbaar

■ Printen mogel ĳ k via Web2Print

■ Integratie naar Mobile apps 

■ Rest API, waardoor er met iedere applicatie te koppelen is



• ETIM

•  ETIM Dynamisch

• GS1 GPC

• eCl@ss

• profi cl@ss

• UNSPSC

• Unit4

• SAP

• MS Dynamics 365

• Oracle

• En vele andere systemen

• 2BA

• Productsheets

• Apps

• Elk systeem kan 

 aangelegd worden

• INSBOU004

• INSBOU003

• PAB 2

• BMEcat 2005

• BMEcat 1.2

• Ms Excel

• Txt/Csv

• Handelsinformatie

• Meertalige omschrĳ vingen

• Multi prĳ sgegevens

• Productinformatie

• Digital assets

• Productreferenties en -relaties

• Foutenanalyse en rapportage

Dutch Data Masters is een partner van de Bertsch  Innovation-groep. 

Al onze projecten beginnen bĳ  het leren kennen van uw business. 

Alleen dan kunnen wĳ  de juiste inrichting kiezen bĳ  een passende 

oplossing. Samen met u kĳ ken we welk probleem opgelost moet 

worden en waar de business value ligt. Pas daarna starten we met 

het uitwerken van de technische oplossing. 

Welke systemen spelen een rol in uw IT-landschap, wie heeft  welke 

data wanneer nodig en wat doet de gebruiker ermee.  Samen met 

u bepalen we vervolgens het datamodel en defi niëren wĳ  de aan-

sluitingen naar de omringende systemen.

Na het vullen van Mediacockpit en op basis van rollen en rechten 

richten we vervolgens de workfl ows in en trainen we de gebruikers.

Na oplevering van het project bent u zelf in staat het systeem te 

onderhouden en uit te breiden.

MEER INFORMATIE?
René Cleĳ pool      

rene.cleĳ pool@dutchdatamasters.com

 www.dutchdatamasters.com

 +31 (0)348 44 85 04 / +31 (0)6 57 09 81 38

ETIM EN DUTCH DATA MASTERS

Met e-proCAT maakt u éénmalig een mapping van bestaande infor-

matie naar o.a. ETIM. Daarna kunt u e-proCAT gebruiken voor het 

herclassifi ceren van uw data van bĳ voorbeeld ETIM 6 naar ETIM 7 of 

ETIM naar eCl@ss.

Mediacockpit staat voor fl exibel databeheer en ondersteund 

 verschillende classifi catiemodellen zoals onder meer  ETIM 6 en 7, 

dynamische classifi catie en eCl@ss.

OVER DUTCH DATA MASTERS

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

FORMATEN BEHEER EN VERRĲ KING PUBLISH CLASSIFICATIESERP KOPPELINGEN

2BA WERKT SAMEN MET:


