
Door een goed beheer en presentatie van uw productportfolio kunt u 
 kosten besparen en uw omzet verhogen, doordat u altĳ d beschikt over de 
 juiste  informatie en actuele prĳ zen. PARTS-PIM voorziet in de behoefte van 
 producent, groothandel en installateur. 

PARTS-PIM is een volledig cloud-based Product Informatie Management-oplossing met 

web-based omgeving voor het eenvoudig beheren van uw productenportfolio. 

Als dataleverancier voorziet u uw producten eenvoudig en snel van een ETIM- 

classifi catie, afbeeldingen, marketingtekst (in meerdere talen), prĳ zen, etc. 

Als data afnemer bent u altĳ d voorzien van de laatste informatie. Product informatie, 

 afbeeldingen, prĳ zen en condities worden eenvoudig van 2BA afgenomen en de 

 benodigde informatie wordt aan uw ERP-systeem doorgezonden.

Binnen de PARTS-PIM software haalt u daarnaast eenvoudig datasheets op van de 

 producten die in de database staan en genereert u prĳ slĳ sten voor uw klanten.

COMPLEET
Uitgebreid artikelbeheer voor producent, groothandel en installateur, volledig  conform 

ETIM-standaard. Afgestemd op de wensen en ontwikkelingen binnen de markt. Voorzie 

producten van alle relevante informatie zoals afbeeldingen, handleidingen, gebruiks-

informatie en marketingteksten in diverse talen.

FLEXIBEL
Import en export functies naar 2BA, website, webshop en bekende ERP- systemen door 

middel van Webservice/API-verbinding. Wĳ  realiseren de verbindingen in  nauw overleg 

met de betrokken partĳ en en geven u de mogelĳ kheid zelf te bepalen welke informatie u 

wilt uitwisselen.

CENTRAAL
Als centrale productendatabase is PARTS-PIM het uitgangspunt van uw website en 

webshop, u heeft alle informatie om deze te vullen namelĳ k al in de database staan. Wĳ  

realiseren deze oplossingen binnen ons Compleet:CMS platform en garanderen u op 

deze manier de snelste werking qua informatie uitwisseling.
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PARTS-PIM

Zeer compleet basispakket, met 

onder meer databladen, prĳ slĳ sten 

en  rechten structuur voor gebrui-

kers om zo met meerdere mensen 

simultaan te kunnen werken, of 

gebruikers alleen inzage rechten 

te geven voor het downloaden van 

databladen en prĳ slĳ sten.

Overal te gebruiken. De software is 

web-based en kan overal waar inter-

net aanwezig is worden benaderd.

Overzichtelĳ ke, uitgebreide 

 gebruikersinterface waar in een 

oogopslag alle belangrĳ ke informa-

tie wordt getoond. De software is 

eenvoudig en intuïtief in het gebruik.

Uiterst fl exibel, te koppelen aan 

alle bekende software. Vraagstuk-

ken zetten wĳ  om in maatwerk 

 oplossingen welke wĳ  eenvoudig in 

de software integreren.

Één centrale database. U beheert 

uw producten op een plek, en hoeft 

nergens anders de producten te 

 beheren. Updates en wĳ zigingen 

worden automatisch naar de ge-

koppelde platformen verzonden en 

worden 24/7 up-to-date gehouden.

Direct te koppelen aan uw Compleet: 

CMS webshop of  webportal

Volledig te integreren met onze 

Beeldkanaal narrowcasting  software



• ETIM

• ETIM Dynamisch

• Exact Online

• Exact Globe

• Unit 4 Multivers Online

• Unit 4 Multivers On-premise

• Unit 4 / Agresso Wholesale

• 2BA

• Online catalogi

• Productsheets

• Webwinkel

• Anders nl.: 

- Narrowcasting

- Webshop

- Webportal

WEBPIXELS

• INSBOU004

• INSBOU003

• 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

WebPixels ziet dat er in de markt behoefte is aan fl exibele 

software die de gebruiker helpt om zĳ n producten op een juiste 

manier te beheren te presenteren. Veel aangeboden software 

beperkt de gebruiker in deze mogelĳ kheden, en ERP software 

voorziet vaak alleen in een basis behoefte. 

Samen met onze klanten werken wĳ  naar een fl exibel platform 

toe dat meegroeit met de vraag uit de markt. Producten beheren 

en presenteren is een lastig en tĳ drovend karwei en tĳ d kost nu 

eenmaal geld. 

WebPixels heeft ingezet op het eenvoudiger en makkelĳ ker 

beheren van producten om zo de tĳ d die men hieraan  spendeert 

terug te dringen en fouten te reduceren. Door middel van juiste 

 productpresentatie geven wĳ  u de tools om meer leads te 

 genereren en uw omzet te verhogen.

MEER INFORMATIE?
Jeroen Verhoeven 

 j.verhoeven@web-pixels.nl

 web-pixels.nl 

 (06) 39 80 80 20

ETIM EN WEBPIXELS
WebPixels maakt gebruik van de ETIM-Dynamisch standaard zodat 

uw database altĳ d is voorzien van de laatste classifi catie. Wĳ  volgen 

de ontwikkelingen op het gebied van ETIM op de voet zodat wĳ  u 

altĳ d voorzien van het juiste advies en zorgen ervoor dat de nieuwe 

 ontwikkelingen ook in onze software wordt verwerkt.

WĲ  LEVEREN GEEN DIENSTEN, MAAR BEWĲ ZEN DIE!

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

FORMATEN BEHEER EN VERRĲ KING PUBLISH CLASSIFICATIESERP KOPPELINGEN

2BA WERKT SAMEN MET:


