
Productinformatie met 1-Click delen in alle kanalen. Eén van de grootste 
uitdagingen voor leveranciers in de installatiebranche is om de vakhandel en 
vakmensen tĳ dig te voorzien van de juiste content. Datakwaliteit is  complex 
door snel veranderende assortimenten en toenemende informatie eisen. 
 SyncForce ondersteunt fabrikanten in het op orde krĳ gen en  distribueren 
van product content.

Het SyncForce Product Success Platform verbindt productontwikkeling met product-

informatie distributie. Hierdoor wordt het eenvoudiger voor fabrikanten om alle kanalen en 

partĳ en in de markt te voorzien van juiste en volledige informatie.

Gemaakt voor en door Product 

Fabrikanten (geen wholesale/

retail)

Focus industrie: Bouw & 

 Constructie

Flexibel, confi gureerbaar data 

model

Standaard connectors naar 

o.a. 2BA en GS1/GDSN 

Volledige ETIM  ondersteuning 

via mapping van uw 

 classifi catie en eigenschappen 

naar de ETIM standaard

Automatisch publiceren van 

verkoopbladen, catalogi en 

prĳ slĳ sten

EPD/NPD process gedreven 

intake van productinformatie & 

digital assets

Standaard ondersteuning voor 

Label & Artwork  Approval

SaaS (Single - Instant, 

 Multi-Tenant)

Altĳ d de laatste versie en 

 continu nieuwe features

SYNCFORCE ONDERSTEUNT FABRIKANTEN OP DRIE GEBIEDEN

Met 1-Click Content Syndication kunnen fabrikanten  content snel en eenvoudig 

delen met externe systemen en kanalen; volledig, compliant en up-to-date.

Product Portfolio Content Centralisation is een centrale bron waarin alle 

 markt proposities, productinformatie en  digital  assets worden verzameld en beheerd.

Product Portfolio Development verbindt project management voor product-

ontwikkeling met content management en label & artwork creatie.
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SYNCFORCE, SOFTWAREPARTNER VAN 2BA 

WWW.2BA.NL

WWW.SYNCFORCE-BOUW.NL

SYNCFORCE



• ETIM

•  ETIM Dynamisch

• ETIM Modelling Classes

• GS1 GPC

• SAP

• UNIT4

• MS Dynamics 365

• Oracle

• Infor

• 2BA

• GDSN

• Online catalogi

• Productsheets

• Webwinkel

• Apps

SYNCFORCE

• PAB 2

• BMEcat 2005

• Ms Excel

• Txt/Csv

• Handelsinformatie

• Meertalige omschrĳ vingen

• Multi prĳ sgegevens 

• Productinformatie

• Digital assets

• Productreferenties en -relaties

SyncForce levert (cloud)software waarmee productfabrikanten 

alle informatie en processen rondom producten  kunnen  beheren 

in één centraal platform. Het bedrĳ f is daarmee de  eerste leveran-

cier die een end-to-end-oplossing biedt voor het  vermarkten van 

producten in een multi-channel omgeving. 

SyncForce is voor gebruikers een centrale bron van de meest 

 actuele en betrouwbare informatie, die met één druk op de knop 

kan worden gedeeld in alle externe systemen, kanalen en media. 

SyncForce doet dit onder andere voor Apollo Fire, Axa, Bolton 

Adhesives, CRH, Fluke, Hertek, Hoenderdaal, Senco, Soudal, 

Spirotech, Ubbink en Wavin.

Informatie is de belangrĳ kste driver voor success in het  digitale 

tĳ dperk. Informatie moet op elk moment in de juiste vorm 

 beschikbaar zĳ n, in uw organisatie, bĳ  klanten, professionals en bĳ  

consumenten. Connected processen en informatie zĳ n essentieel 

om  succesvol te zĳ n in een digitale wereld.

MEER INFORMATIE?
Paul Oudenhooven      

solutions@syncforce.com

 www.syncforce.com

 +31 (0)88 239 22 00

2BA EN SYNCFORCE

OVER SYNCFORCE

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

FORMATEN BEHEER EN VERRĲ KING PUBLISH CLASSIFICATIESERP KOPPELINGEN

2BA WERKT SAMEN MET:

SyncForce biedt een volwaardige koppeling met 2BA met  standaard 

ondersteuning en uitwisselen van; commerciële informatie,  technische 

specifi caties, afbeeldingen, logistieke informatie.

SyncForce ondersteund naast 2BA ook koppelingen naar ERP- 

systemen (SAP, Oracle, Infor, Microsoft), Web Content Management 

systemen (o.a. Sitecore en Kentico), e-commerce systemen (o.a. 

 Intershop en Magento).

• Mapping tussen uw producttypen en  -kenmerken en de ETIM 

classifi catie/ kenmerken

• Volledige ETIM ondersteuning

• Klaar voor ETIM-MC

• Automatische update van 2BA na elke  product informatie wĳ ziging


