
Skwirrel is een PIM systeem voor mensen die op een eenvoudige manier grote  hoeveelheden 
data willen voorzien van ETIM kenmerken, afbeeldingen, productsheets, etcetera.

Het uitwisselen van productgegevens kan op de meest effi ciënte wĳ ze plaats vinden. Het actueel 
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AUTOMATISCHE EXPORTEREN VAN DATA NAAR ANDERE DATAPORTS, ZOALS 2BA:
In een handomdraai is het mogelĳ k om gegevens met kenmerken en attachments te exporteren naar 

platforms die u kunnen helpen om de informatie ook bĳ  uw klanten zo compleet mogelĳ k aan te leveren.

AUTOMATISCHE IMPORTEREN VAN DATA VANUIT EXTERNE BRONNEN:
Mocht u gebruik willen maken van informatie die bĳ voorbeeld op 2BA beschikbaar is van producten 

die ook in uw leveringsprogramma voorkomen dan is dit eenvoudig te importeren in Skwirrel.

DATAMANAGEMENT:
Datamanagers kunnen op een eenvoudige manier data in kleine brokken verdelen en deze aan  personen 

binnen de organisatie delegeren. Het is mogelĳ k om per onderdeel de kwaliteit van de data bewaken. 

Het is een positieve stimulatie voor alle medewerkers om te zien hoe volledig de gegevens zĳ n.
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houden van productinformatie wordt steeds belangrĳ ker en het gebruik van ETIM kan daarbĳ  voor 

veel organisaties een oplossing zĳ n. Omdat er veel behoefte is aan eenvoud, overzicht en gebruiks-

vriendelĳ kheid is Skwirrel de perfecte oplossing.

Skwirrel is ontwikkeld in co-creatie door gebruikers en databeheerders. Omdat het systeem  zowel 

 eenvoudig als technologisch goed doordacht is, past het perfect bĳ  de dagelĳ kse praktĳ k van  fabrikanten 

en/of groothandelsbedrĳ ven. Skwirrel wil graag optreden als partner in databeheer om complexe 

 situaties op een toegankelĳ ke manier te voorzien van structuur. Wĳ  brengen de data beheerprocessen 

in beeld en zorgen ervoor dat het PIM-systeem hier vlekkeloos op aansluit.  Knel punten zullen worden 

geïdentifi ceerd en waar nodig met automatisering worden opgelost.

SKWIRREL



• ETIM

• ETIM Dynamisch

• ETIM Modelling Classes

• SAP

• Exact 

• UNIT4

• MS Dynamics NAV

• MS Dynamics 365

• Oracle

• Koppeling met ieder ERP 

pakket is mogelĳ k

• 2BA

• Productsheets

• Webwinkel

• PDF

• Online catalogi

SKWIRREL

• SALES005

• INSBOU004

• INSBOU003

• PAB 2

• BMEcat 2005

• BMEcat 1.2

• Eldanorm

• Datanorm

• Ms Excel

• Txt/Csv

• Conditiebericht ASCII

• Conditiebericht XML

• ICM

• ICB

• Handelsinformatie

• Voorraadbeheer (beschikbaar 

 via WS)

• Meertalige omschrĳ vingen

• Multi prĳ sgegevens (landspecifi ek/

toekomst)

• Productinformatie

• Bĳ lagen; afbeeldingen, datasheets 

etc.

• Productreferenties en -relaties

Wĳ  zĳ n een team dat verschillende disciplines in zich verenigt. Hier-

door is een krachtige samenwerking ontstaan met specialistische 

kennis. Denk hierbĳ  aan database-beheer, BPM (business proces-

management and modeling), software-design, project management, 

branchekennis, etcetera… En eigenlĳ k maakt u ook deel uit van 

ons team, want u weet als geen ander wat u wilt. Zo scheppen we 

samen orde en structuur in complexe  omgevingen.

Wĳ  gaan pas weg als het werkt.

MISSIE

Wĳ  zĳ n een duurzaam georiënteerd bedrĳ f waarin integriteit en 

kwaliteit van het product en de service voorop staan.

VISIE

Onze maatschappĳ  wordt steeds verder gedigitaliseerd, geroboti-

seerd en ook gepersonaliseerd. Productinformatie en -classifi catie 

worden daarmee steeds belangrĳ ker en zullen voor fabrikanten, 

groothandels en webshops de onderscheidende factor worden.

       

 

MEER INFORMATIE?
Jeroen Boon      

jboon@skwirrel.eu     

skwirrel.eu

 +31 (0)341 232 171

ETIM EN SKWIRREL
Skwirrel is van mening dat de ETIM standaard strikt gevolgd dient te 

worden om data uitwisseling met andere partĳ en vlekkeloos te laten 

verlopen. Eenduidigheid en consistentie zĳ n tegenwoordig niet meer 

weg te denken in de grote hoeveelheid van data. Skwirrel maakt het 

eenvoudig om ETIM te volgen.  Het belang van ETIM is duidelĳ k voor 

Skwirrel en daarom is Skwirrel ook lid van  Ketenstandaard Bouw & 

Installatie.  Mocht er desondanks behoefte zĳ n aan een eigen structuur 

naast ETIM, dan kan deze gemaakt worden.   

      

OVER SKWIRREL

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

FORMATEN BEHEER EN VERRĲ KING INHOUD CLASSIFICATIESERP KOPPELINGEN

2BA WERKT SAMEN MET:


