
INFOMAS PIM is een krachtige, cloud-gebaseerd oplossing voor Product  Informatie 
Management (PIM). Het is een praktische oplossing voor de uitdagingen van nu. 
Veel aandacht voor datakwaliteit, SEO, integratie met marktplaatsen, webshops 
en search engines.
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XIAM SOLUTIONS, SOFTWAREPARTNER VAN 2BA 

WWW.2BA.NL

WWW.XIAM.NL

Met de INFOMAS Productmanager module is iedereen in staat om productgegevens 

 eenvoudig en snel te classifi ceren, te voorzien van kenmerken en gemakkelĳ k te onderhouden. 

Doordat XIAM Solutions veel kennis en ervaring heeft op dit gebied, is een snelle implemen-

tatie verzekerd en ook een juiste afstemming op de bedrĳ fsprocessen. Naast de standaard PIM 

 functionaliteiten is ook een zeer goede ondersteuning van specifi eke functionaliteiten, zoals 

meerdere standaard classifi caties (waaronder ETIM), standaarden op het gebied van digitale 

communicatie en uitwisseling van productgegevens met 2BA.

De INFOMAS Asset Manager module biedt uitgebreide functionaliteit op het gebied van 

het  beheren van Digital Assets. In het bĳ zonder media bestanden (foto’s, iconen,  tekeningen, 

 audio en video), documenten, tekst gebaseerde bestanden (tekstblokken, databestanden) en 

deeplinks. Veel aandacht is besteed aan het beheer en kwaliteitsbewaking. Zo biedt  INFOMAS 

PIM een geavanceerde mogelĳ kheid om op basis van het fotobestand vergelĳ kbare  afbeeldingen 

op te zoeken en kwaliteitsfi lters in te zetten.

De INFOMAS Publisher maakt het mogelĳ k uw productgegevens te publiceren in de vorm van 

PDF- en InDesign documenten. Eenvoudige PDF documenten kunnen direct vanuit INFOMAS 

Publisher worden gegenereerd op basis van templates. Voor complexe documenten raden wĳ  

aan gebruik te maken van Adobe InDesign waarmee wĳ  een kant-en-klare integratie aanbieden. 

Uniek in deze markt is de mogelĳ kheid de producttabellen vrĳ wel geheel op te kunnen maken in 

INFOMAS PIM, waardoor de integratie met InDesign plugin’s eenvoudig is en tegen lage kosten 

kan plaatsvinden. 

Moderne user interface, 

 intuïtief in gebruik

In de praktĳ k bewezen 

 functionaliteit door meer dan 

17 jaar ervaring met PIM

Geïntegreerde totaal- 

oplossing: PIM, DAM en 

(print) publishing

Geavanceerde PIM 

 functionaliteit

Open architectuur: snel en 

 tegen lage kosten te  integreren 

met externe  systemen (web-

shop, ERP-systeem)

Volledige ondersteuning van 

standaarden relevant voor de 

Bouw- en installatiemarkt

Kostenbesparende tools voor 

het importeren, exporteren en 

massaal onderhouden van de 

productgegevens

Snel en schaalbaar: ongeacht 

hoeveel producten u heeft, 

INFOMAS PIM blĳ ft razend-

snel werken

Overal en altĳ d: de applicatie 

is vanaf iedere PC met een 

 internetaansluiting beschik-

baar. Geen installatie van 

extra software nodig 

Gunstige prĳ s/kwaliteits-

verhouding

INFOMAS PIM



• ETIM

•  ETIM Dynamisch

• ETIM Modelling Classes

• Ecl@ss

• profi cl@ss

• SAP

• Oracle

• 2BA

• Online catalogi

• Productsheets

• Webwinkel

• Apps

• PDF

• InDesign

INFOMAS PIM

• SALES005 

• INSBOU004

• INSBOU003

• PAB 2

• BMEcat 2005

• BMEcat 1.2

• Datanorm 4 en 5

• Ms Excel

• Txt/Csv

• Handelsinformatie

• Meertalige omschrĳ vingen

• Multi prĳ sgegevens 

• Productinformatie

• Digital Assets

• Productreferenties en -relaties

• Foutenanalyse en  rapportage

• Cloud-based

XIAM Solutions: dé PIM-specialist. Al sinds 2000 zĳ n wĳ  pionier 

en expert op het gebied van Product Information Management, 

productclassifi catie, Data Quality en Data Integration/Migration.

XIAM Solutions werkt voornamelĳ k aan B2B-oplossingen binnen 

de industrie, technische handel en de installatie- en bouwwereld. 

Wĳ  kunnen daardoor branche-specifi eke ervaring koppelen aan 

onze kennis van automatisering.

Sinds 2002 zĳ n wĳ  actief met de ETIM Classifi catie. Wĳ  hebben veel 

ervaring met het praktisch inzetten van classifi catie en het integreren 

hiervan met uw eigen (product)structuren en commerciële doelen.

Bĳ  ons ligt de nadruk op praktische hanteerbaarheid en het 

 leveren van meetbare toegevoegde waarde. Wĳ  worden gezien als 

 betrouwbaar, deskundig en ambitieus.

MEER INFORMATIE?
Ronald Muller

 rmuller@xiam.nl

 www.xiam.nl

 +31 (0)6 37 40 99 19

ETIM EN XIAM SOLUTIONS

Al sinds 2002 zĳ n wĳ  betrokken bĳ  de ontwikkelingen in de Bouw- en 

installatiemarkt. Wĳ  garanderen altĳ d de ondersteuning van de  laatste 

standaarden. 

XIAM Solutions is een voorstander van het  gebruik van ETIM 

 standaarden en wil in nieuwe ontwikkelingen,  zoals ETIM-MC, voorop 

blĳ ven lopen.

OVER XIAM SOLUTIONS

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

FORMATEN BEHEER EN VERRĲ KING PUBLISH CLASSIFICATIESERP KOPPELINGEN

2BA WERKT SAMEN MET:


