
Met DataProcessor van ProPlanet beheert u alle artikelinformatie in één 
 omgeving. Productinformatie komt binnen via verschillende bronnen en wordt 
vaak beheerd, geclassifi ceerd en verrĳ kt in verschillende  omgevingen. U wilt 
uw productinformatie op orde hebben samen met uw assets  (afbeeldingen, 
documenten, video’s) en tegelĳ kertĳ d inzicht hebben in het artikelbestand. 
DataProcessor helpt u hierbĳ . 

Met DataProcessor verbetert u de kwaliteit van productinformatie, kunt u aan meer 

 datapools, platformen en klanten aanleveren vanuit één omgeving met  bĳ behorende 

 assets en versnelt u zo de time to market. Daarom is DataProcessor de ideale  basis voor 

uw productinformatie in de verschillende verkoopkanalen, zoekmachines,  logistieke 

systemen en confi guratoren.       

Door het importeren, verrĳ ken en 

 publiceren van productdata vanuit één 

centrale omgeving, heeft u altĳ d de 

controle over en inzicht in het artikel-

bestand

 

Met DataProcessor kunt u assets 

 direct koppelen aan producten door 

middel van het ProPlanet DAM- systeem 

 EezyBridge (www.eezybridge.com)

 

Eenvoudig dashboard om snel 

grote hoeveelheden productdata te 

 structureren, te verrĳ ken (classifi ceren 

met ETIM) en te publiceren

 

DataProcessor is standaard al uitgerust 

met veel functionaliteiten voor het 

beheren, verrĳ ken en publiceren van 

productdata, maar is ook modulair 

verder naar wens uit te breiden

 

Collega’s, uit meerdere 

 landen/ vestigingen, kunnen door 

 rechten en rollen in Data  Processor 

optimaal samenwerken in  hetzelfde 

 artikelbestand en zo ook (land) 

 specifi eke gegevens in één centrale 

 omgeving invoeren/aanvullen

 

Met DataProcessor heeft u altĳ d de 

 beschikking over de laatste ETIM 

 versies (ETIM standaard, ETIM 

 dynamisch, ETIM MC)

 

DataProcessor is een SAAS oplossing 

en wordt automatisch bĳ gewerkt. U 

 beschikt dus altĳ d over de laatste versie

FLEXIBEL
De import- en exportmodule van DataProcessor is zo fl exibel dat naast branche-

formaten zoals PAB, INSBOU, BMEcat, GS1 DIY, Datanorm en Eldanorm ook custom 

formaten (XML, CSV, TXT) geen probleem vormen voor datacommunicatie.

GEKOPPELDE ASSETS
Door DataProcessor te koppelen met het DAM-systeem van ProPlanet (EezyBridge) kan 

snel en op een eenvoudige wĳ ze één of meerdere assets direct aan een product of groep 

producten worden gehangen. Hiermee ontstaat een directe koppeling, zodat bĳ  het ex-

porteren van de artikeldata automatisch de gekoppelde assets mee worden geëxporteerd.

OPTIMAAL BEHEER
DataProcessor kenmerkt zich door het beheren en structureren van product informatie in 

bulk. Hierdoor kunt u makkelĳ k grote sets structureren en verrĳ ken, zonder deze eerst te 

moeten exporteren en dan weer te moeten importeren.
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• ETIM

•  ETIM Dynamisch

• ETIM Modelling Classes

• GS1 GPC

• Ecl@ss

• SAP

• UNIT4

• MS Dynamics 365

• Oracle

• DataProcessor beschikt 

over een dynamische 

importmodule, waarbĳ  

we kunnen koppelen met 

diverse ERP-systemen

• 2BA

• Online catalogi

• Productsheets

• Webwinkel

• Apps

• Aanlevering aan 

- WordPress 

- WooCommerce

- Magento 2.0 (Q1)

• SALES005

• INSBOU004

• INSBOU003

• PAB 2

• BMEcat 2005

• BMEcat 1.2

• Ms Excel

• Txt/Csv

• Conditiebericht ASCII

• Conditiebericht XML

• Eldanorm

• Datanorm

• ICM

• ICB

• Handelsinformatie

• Meertalige omschrĳ vingen

• Multi prĳ sgegevens 

• Productinformatie

• Digitale assets

• Productreferenties en -relaties

•  Foutenanalyse en rapportage

ProPlanet richt zich al meer dan 20 jaar op het verbeteren en 

verrĳ ken van productinformatie in de installatiebranche. Door het 

bieden van diverse toonaangevende online softwareoplossingen, 

waarin het ETIM model centraal staat, zĳ n wĳ  in staat om een 

totaaloplosssing te leveren van het beheren van artikelen, tot aan 

high end (online) catalogi en websites / webshops. 

Al onze softwareoplossingen zĳ n schaalbaar en meertalig op-

gezet met een intuitieve gebruikersinterface, waardoor u zich 

kunt  richten op datakwaliteit in plaats van tĳ d te verliezen aan het 

 maken van import en export routines. Wĳ  zĳ n dan ook  continu 

 bezig partnerschappen te sluiten met diverse datapools en 

 platformen, zodat het voor u enkel nog de keuze is naar welke 

omgeving u uw productinformatie wilt sturen / publiceren. 

MEER INFORMATIE?     

sales@dataprocessor.nl

 www.proplanet.nl

 +31 (0)73 513 06 37

ETIM EN PROPLANET

ProPlanet stond aan de basis van de huidige ETIM-classifi catie en heeft 

het ETIM model opgenomen in al haar software. Van artikel beheer in 

DataProcessor, tot het genereren van catalogi, zoekengines en web-

shops.

We volgen de initiatieven van ETIM en bieden hiervoor ondersteuning 

in onze software. Zo ondersteunen we de laatste ontwikkelingen op het 

gebied van dynamische classifi catie, ETIM MC en de volledige ETIM 

releases.

OVER PROPLANET

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

FORMATEN BEHEER EN VERRĲ KING PUBLISH CLASSIFICATIESERP KOPPELINGEN

2BA WERKT SAMEN MET:


