
In de huidige markt zien leveranciers hun assortiment steeds verder groeien en neemt de hoeveelheid informatie per product 
sterk toe: meer specifi caties, afbeeldingen, talen, maar ook de relaties tussen de producten moeten worden vastgelegd. Daarbĳ  
speelt classifi catie een belangrĳ ke rol. Om alle productinformatie optimaal te beheren en in te zetten voor al uw verkoop-
kanalen biedt Guidance u Catalogger PIM: hét Product Informatie Managementsysteem.

Gebruiksvriendelĳ k en effi ciënt 

beheer van al uw product-

informatie

ETIM classifi catie is volledig 

geïntegreerd

Productgegevens in verschil-

lende talen beheren (ook 

niet-westers zoals Russisch en 

Chinees)

Productgegevens in Excel 

 bewerken vanuit Catalogger 

PIM

Uitgebreide zoek- en selectie-

mogelĳ kheden

Werken met meerdere 

 gebruikers, met in te stellen 

privileges

Gegevens importeren vanuit 

uw ERP-systeem, 2BA of 

andere systemen

Gegevens exporteren voor 

2BA en andere datapools

Automatische generatie van 

uw website, webshop of 

 papieren publicaties

ASSORTIMENTSGEGEVENS BEHEREN
In Catalogger PIM kan alle informatie in verschillende talen worden beheerd: commerciële tek-

sten, technische teksten, handelsinformatie, afbeeldingen, video’s, Pdf’s, EAN, QR-codes, prĳ zen 

en meer. Catalogger beschikt daarbĳ  over uitgebreide selectie-, import- en exportmogelĳ kheden.

PRODUCTEN CLASSIFICEREN IN CATALOGGER PIM
Na het inlezen van de ETIM classifi catie in Catalogger PIM kunt u eenvoudig de juiste klasse 

toekennen aan uw product. De bĳ behorende kenmerken worden dan direct getoond. Het 

invoeren van vooraf gedefi nieerde kenmerken gebeurt via uitklaplĳ sten. De geclassifi ceerde 

informatie (of een selectie daarvan) kan vanuit Catalogger PIM direct in het juiste formaat 

worden geëxporteerd voor aanlevering naar 2BA.

WEBSITE EN PRINT CATALOGUS MET CLASSIFICATIE  KENMERKEN
Catalogger is meer dan een beheer- en classifi catie tool: met de informatie uit Catalogger PIM 

kunt u ook automatisch uw webshop en/of papieren catalogi genereren, zonder handmatige 

opmaak. De geclassifi ceerde kenmerken kunnen worden ingezet voor het zoeken, fi lteren en 

het vergelĳ ken van producten.
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GUIDANCE, SOFTWAREPARTNER VAN 2BA

WWW.2BA.NL
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In Catalogger PIM kunt u als producent uw  producten  effi ciënt conform ETIM classifi ceren en 

 inclusief  handelsinformatie en  bĳ lagen exporteren (XML-formaat) voor aan levering naar 2BA. 

Als groothandel kunt u de  geclassifi ceerde bestanden van uw verschillende leveranciers in 

Catalogger PIM importeren, verrĳ ken met uw handels informatie en extra product informatie 

zoals commerciële teksten en meerdere afbeeldingen.

Naast 2BA kunnen de geclassifi ceerde productgegevens en aanvullende informatie ook 

 direct gebruikt worden om een complete (e-commerce) website te publiceren en/of een 

 automatische opgemaakte print catalogus of datasheets te genereren.

CATALOGGER PIM



• ETIM

• ETIM Dynamisch

• SAP

• UNIT4

• MS Dynamics 365

• Oracle

• Exact 

• MS Dynamics AX

• MS Dynamics NAV

• 2BA

• Online catalogi

• Productsheets

• Webwinkel

• Apps

• Confi gurator- en 

 selectietools

CATALOGGER PIM

• INSBOU004

• INSBOU003

• BMEcat 2005

• BMEcat 1.2

• Eldanorm

• Datanorm

• Ms Excel

• Txt/Csv

• Handelsinformatie

• Meertalige omschrĳ vingen

• Multi prĳ sgegevens

• Productinformatie

• Digital assets

• Productreferenties en -relaties

• Foutenanalyse en rapportage

We bieden onze klanten oplossingen om hun productassortiment 

optimaal te beheren en geautomatiseerd te publiceren naar web 

of papier. Hiervoor wordt de software Catalogger (PIM en PRINT) 

en Stentor (WEB) ingezet. 

Na het vaststellen van de gewenste functionaliteit en het maken 

van grafi sch ontwerp richten wĳ  de software in naar de wensen 

van onze klant. Zodat zĳ  effi ciënt hun productgegevens  kunnen 

onderhouden en een indrukwekkende webshop en/of een 

 prachtige catalogus kunnen publiceren.

MEER INFORMATIE?
Michael Martĳ n / Anne-Will van Loon

 info@guidance.nl 

 www.guidance.nl

 +31 (0)10 264 23 23

ETIM EN CATALOGGER PIM

In het Catalogger PIM systeem kunt u de recente ETIM  classifi catie 

inlezen en de productgegevens gaan invoeren of importeren 

 (bĳ voorbeeld 2BA-, Excel of ERP bestanden). Bĳ  een volgende  versie 

van de (dynamische) classifi catie met wĳ zigingen in klassen,  features 

en waarden kan gebruik worden gemaakt van de ETIMUP conversie-

tool. De geconverteerde bestanden kunnen hierna weer in Catalogger 

worden ingeladen.

Voor het gebruikersgemak zĳ n voor acties zoals het importeren van 

de classifi catie en producten, het updaten en het exporteren van 

 gegevens in Catalogger PIM al batches beschikbaar.

WWW.GUIDANCE.NL/NL/PIM/CLASSIFICATIE

GUIDANCE: AL 25 JAAR EEN PARTNER VOOR PRODUCENT EN GROOTHANDEL

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

FORMATEN BEHEER EN VERRĲ KING PUBLISH CLASSIFICATIESERP KOPPELINGEN

2BA WERKT SAMEN MET:


