
Met X-Channel Solutions (xCS) helpen wĳ  bedrĳ ven om hun productinformatie te 
 verzamelen, te organiseren en te publiceren. Met onze oplossingen kunt u effi ciënt uw 
data beheren en snel en eenvoudig alle publicaties automatiseren. 
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CENTRAAL ARTIKELBEHEER
In xCS beheert u al uw producten en productinformatie in alle talen, met alle eigenschappen, voor 

alle markten in verschillende structuren. Naast productinformatie beheert u ook de beelden, video 

en documenten die bĳ  uw producten horen. Zo bent u altĳ d automatisch up-to-date voor ieder 

 publicatiemoment.

CLASSIFICATIE 
In xCS classifi ceert u al uw producten volgens ETIM of een andere classifi catiestandaard, 

 automatisch, semi-automatisch of handmatig. U bent vrĳ  om uw eigen classifi catie naar ETIM 

te mappen ofwel te starten met verrĳ king volgens de ETIM standaard. Vervolgens exporteert u 

 geselecteerde data in 2BA, BMEcat, FAB-DIS of eender welk formaat.    

PUBLICATIE 
Vanuit xCS publiceert u automatisch uw data in de vorm van een catalogus, prĳ slĳ st of zelfs klant-

specifi eke offerte. Ook hebben wĳ  modules die de integratie met standaard eCommerce shops als 

Magento of Prestashop realiseert. Verder bieden wĳ  ook integratie met standaard marktplaatsen en 

procurement-platforms.
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Gebruikmakend van bestaande classifi catie-systemen (bĳ voorbeeld ETIM) verrĳ kt u uw data in  functie 

van de noden van de markt. Vervolgens publiceert u volledig automatisch vanuit deze ‘bron van alle 

waarheid’. Of dit nu een print-catalogus is, een website, een eCommerce shop of een app is. De 

volledige opmaak en productie van uw publicatie wordt geautomatiseerd. Afbeeldingen, teksten en 

 tabellen, video worden volgens een bestaande lay-out en stĳ ldefi nities geplaatst. Bovendien worden 

de verschillende templates automatisch toegewezen. En dit naar alle mogelĳ ke media van print tot 

web, van eCommerce tot Tablet en Smartphone.

X-CHANNEL SOLUTIONS



• ETIM

• ETIM Dynamisch

• GS1 GPC

• Ecl@ss

• SAP

• UNIT4

• MS Dynamics 365

• Oracle

• 2BA

• GDSN

• Online catalogi

• Productsheets

• Webwinkel

• Apps

• Anders nl.: 

- bol.com

- fab-dis

- Magento

- PrestaShop

X-CHANNEL SOLUTIONS

• INSBOU004

• INSBOU003

• PAB 2

• BMEcat 2005

• BMEcat 1.2

• Eldanorm

• Datanorm

• Ms Excel

• Txt/Csv

• Handelsinformatie

• Voorraadbeheer (beschikbaar 

 via WS)

• Meertalige omschrĳ vingen

• Multi prĳ sgegevens (landspecifi ek/

toekomst)

• Productinformatie

• Bĳ lagen; afbeeldingen, datasheets 

etc.

• Productreferenties en -relaties

De kern van ons succes ligt in het feit dat wĳ  standaardsoftware 

gebruiken. Door uit te gaan van standaardsoftware profi teert u mee 

van het feit dat de software al uitvoerig is getest, dat er standaard 

al veel functionaliteit aanwezig is en dat de ontwikkelingsinvestering 

door vele gebruikers werd gedeeld. Om aan de specifi eke wensen 

en vereisten van uw bedrĳ f te kunnen voldoen, werd er gekozen 

voor een modulaire opbouw van onze oplossingen. U kunt modules 

toevoegen of weglaten zodat ze beter aansluiten naar het  budget 

of de verwachtingen van uw bedrĳ f. Bovendien kunnen onze 

oplossingen worden gepersonaliseerd en aangepast en bestaat de 

mogelĳ kheid altĳ d om speciaal voor u modules met de gewenste 

functionaliteit te ontwikkelen.
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ETIM, 2BA EN GUIDELINE
Al meer dan 10 jaar is ETIM een onderdeel van xCS. Door de rĳ ke 

 ervaring aan projecten is dit een volwassen oplossing voor de industrie. 

Onze oplossing bevat mogelĳ kheden om data te importeren, op te 

schonen, te mappen en automatisch om te zetten naar de ETIM 

 classifi catie aan de hand van cleansing- en mapping-regels. 

Met alle beschikbare modules is X-Channel Solutions dan vaak ook het 

hart van uw productinformatie en publishing projecten.

GUIDELINE: 20 JAAR PRODUCTINFORMATION 
MANAGEMENT & PUBLISHING

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

FORMATEN BEHEER EN VERRĲ KING INHOUD CLASSIFICATIESERP KOPPELINGEN

2BA WERKT SAMEN MET:


