
Productinformatie die verspreid is over meerdere systemen kost u veel tĳ d. Daarnaast 
neemt het risico op fouten toe. Perfi on PIM-DAM geeft u de volledige controle over al 
uw productdata en in alle talen, waardoor u uw kostbare tĳ d kunt besteden aan uw 
 bedrĳ fsactiviteiten, in plaats van te zoeken naar informatie en het beheren van meerdere 
systemen.
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VOLLEDIG
Ongelimiteerd, eenvoudig en snel al uw productdata beheren: ETIM kenmerken, (meertalige) 

 omschrĳ vingen en digitale assets zoals

afbeeldingen, tekeningen, productsheets, certifi caten en video’s.

VEELZĲ DIG
Productgegevens gelĳ ktĳ dig publiceren en bĳ werken op al uw kanalen, zoals websites, datapools, 

marktplaatsen, e-commerce, productgegevensbladen en catalogi.

NAADLOOS
Productinformatiebeheer naadloos integreren met uw bestaande IT-landschap, zowel e-commerce 

platforms als alle standaard ERP-systemen zoals Dynamics, SAP, Exact, Infor, AGP, Vero, AS400 

en meer.
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• ETIM

• ETIM Dynamisch

• ETIM Modelling Classes

• GS1 GPC

• Ecl@ss

• SAP

• UNIT4

• MS Dynamics 365

• Oracle

• Exact, Infor, Vero, ... 

 In principe elke ERP

• 2BA

• GDSN

• Synomax

• ARGE Neue Medien

• Online catalogi

• Productsheets

• Webwinkel

• Apps

• Print met ingebouwde report 

designer 

• Koppeling naar InDesign

PERFION PIM-DAM

• PAB 2

• BMEcat 2005

• Eldanorm

• Datanorm

• Ms Excel

• Txt/Csv

• Conditiebericht ASCII

• Conditiebericht XML

• Handelsinformatie

• Voorraadbeheer (beschikbaar 

 via WS)

• Meertalige omschrĳ vingen

• Multi prĳ sgegevens (landspecifi ek/

toekomst)

• Productinformatie

• Bĳ lagen; afbeeldingen, datasheets 

etc.

• Productreferenties en -relaties

Perfi on PIM is een 100% standaard - 200% confi gureerbare 

 Microsoft gebaseerde applicatie, ontwikkeld voor en door gebrui-

kers. Als u bekend bent met Microsoft Offi ce-programma’s als 

Word, Excel en Outlook®, dan heeft u Perfi on in no time onder de 

knie. Dit is onze visie en “holy grale” waarbĳ  we telkens nieuwe 

functionaliteiten toevoegen die een meerwaarde bieden voor de 

gebruikers en waarbĳ  we de marktevoluties volgen. 

MEER INFORMATIE?
Walter van Dingenen     

wvd@perfi on.com

 www.perfi on.com

 +32 475751799

ETIM EN PERFION PIM
Met Perfi on PIM kan u classifi ceren volgens uw eigen interne classi-

fi caties maar ook volgens ETIM, ETIM MC, GS1 GPC en Ecl@ss en 

veel meer. Tevens kan u dit opvragen en exporteren uit het oogpunt 

van gelĳ k welke classifi catie. Via een onboard mapping kan u vanuit of 

naar andere software bronnen gegevens uitwisselen die uw structuur 

volgen.

OVER PERFION

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

FORMATEN BEHEER EN VERRĲ KING PUBLISH CLASSIFICATIESERP KOPPELINGEN

2BA WERKT SAMEN MET:


