
ETIM is een dataclassifi catiemodel als geen ander: de lĳ st met productattributen is bĳ na 
eindeloos en de assortimenten veranderen voortdurend. Leveranciers, groothandelaars 
en kopers worstelen zich vaak door lange Excel-sheets op zoek naar de juiste product-
informatie om te verwerken of te verzenden. SRC helpt fabrikanten met het verzamelen, 
verrĳ ken en publiceren van hun productinformatie. De effi ciëntiewinst in de keten komt 
ook de fabrikant ten goede. 

Unieke integratie van 

2BA, ETIM en ook 

GS1 Doe-Het-Zelf in 

één PIM-oplossing

30 jaar ervaring met 

marktstandaarden

Focus op Bouw & 

 Installatie, DIY & 

Food, Gezondheids-

zorg 

Standaard en altĳ d 

up-to-date  connectie 

met o.a. 2BA, 

 Ketenstandaard en 

GS1/GDSN

A tot Z ETIM 

 ondersteuning door 

mapping van uw eigen 

product informatie 

naar de ETIM 

 standaard

Altĳ d up-to-date met 

het ETIM datamodel 

zonder extra kosten 

en zonder downtime 

tĳ dens kantooruren

Uw data altĳ d meteen 

gevalideerd: ‘First 

Time Right’

De meest complete 

PIM-oplossing

In SRC-PIM verzamelt u uw 

interne productinformatie 

door middel van handige 

 koppelingen met uw ERP of 

andere systemen. Zo dient 

SRC-PIM als hét centrale 

kenniscentrum in uw bedrĳ f. 

Uw productinformatie wordt 

automatisch gevalideerd tegen 

de ETIM regels wat het informatieverrĳ kingsproces aanzienlĳ k verkort en zorgt voor het ‘First Time 

Right’ principe; al uw data in één keer goed bĳ  2BA en zo naar de markt.

WAT ONDERSCHEIDT SRC SYSTEM INTEGRATORS?

AUTOMATISCH DATA MODEL UPDATES DOOR SRC
Bent u SRC-PIM SaaS klant? Dan zult u nooit zelf actie hoeven te ondernemen om een ETIM 

 datamodel update op uw systeem te installeren. Onze collega’s houden nauwkeurig elke ETIM- 

update bĳ  en verwerken deze in SRC-PIM. U hoeft niets te converteren, opnieuw te installeren, 

of iemand langs te laten komen. U mist dus geen updates meer en uw productinformatie is 

altĳ d  up-to-date met de laatste marktstandaarden. Naast ETIM voldoen wĳ  ook aan de markt-

standaarden van GS1. Dit is interessant als u aan de DHZ branche levert.

COMPLEET ONTZORGEN PRODUCTINFORMATIEPROCESSEN MET WORKFLOW 
Productinformatie kan pas compleet zĳ n wanneer de volledige organisatie er aan bĳ draagt. 

De product manager geeft de eigenschappen in, de sales manager voegt prĳ zen toe en de 

 marketeers voeren de productfoto’s toe. Dat is in SRC-PIM makkelĳ k te organiseren met de 

 workfl ow waarmee bĳ voorbeeld controlerende stappen in het proces toe te voegen zĳ n voor creatie 

van optimale productinformatie.

UNIEKE FLEXIBILITEIT
Voert u verschillende assortimenten per doelmarkt of land? Wil u eigen attributen toevoegen in 

uw PIM? Wil u bĳ zondere regels instellen of uw omgeving naar uw hand zetten? Wĳ  kunnen uw 

 SRC-PIM omgeving zodanig voor u opzetten zodat uw oplossing voor ú werkt.
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✔

✔
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SRC SYSTEM INTEGRATORS, SOFTWAREPARTNER VAN 2BA

WWW.2BA.NL

WWW.SRC.NL

SRC SYSTEM INTEGRATORS



• ETIM

• ETIM Dynamisch

• ETIM Modelling Classes

• GS1 GPC

• SAP

• UNIT4

• MS Dynamics 365

• Oracle

• Infor

• 2BA

• GDSN

• Productsheets

• Webwinkel

SRC SYSTEM INTEGRATORS

• Ms Excel

• SALES005

• Txt/Csv

• Handelsinformatie

• Meertalige omschrĳ vingen

• Workfl ow

• Productinformatie

• Digital Assets

SRC System Integrators levert aan fabrikanten, groothandels en 

retailers cloud- en on premise-oplossingen waarmee product-

informatie eenvoudig ingevoerd, verrĳ kt en gepubliceerd kan 

worden. Met onze 30 jaar ervaring met marktstandaarden zĳ n wĳ  

snel in staat nieuwe datamodellen in onze software te verwerken en 

deze ook steeds up-to-date te houden. Zonder downtime tĳ dens 

de kantooruren. Uw productinformatie wordt steeds gevalideerd 

tegen de geldende marktstandaarden alvorens u publiceert naar 

2BA of GS1. Dat noemen wĳ  First Time Right.  Dankzĳ  de integra-

tie van SRC-PIM en onze DAM-module kunt u bovendien ook al 

uw  digitale assets zoals productfoto’s en handleidingen centraal 

 beheren en aan uw producten koppelen.

Op deze manier is SRC-PIM met DAM-module hét centrale 

aanspreekpunt binnen de organisatie voor alle productinfor-

matie.  Data-invoer, data-verrĳ king en publicatie op één plaats. 

 Koppelingen voorzien wĳ  met ERP-systemen, uw website en naar 

data pools .

Wees een koploper in de bouw- en installatiebranche en neem nu 

met ons contact op. 

MEER INFORMATIE?
info@src.nl

www.src.nl

+31 (0)229 233 154

2BA EN SRC

Met SRC-PIM heeft u een rechtstreekse koppeling met 2BA zodat 

uw producten en artikelen direct in 2BA beschikbaar zĳ n voor uw 

afnemers. 

SRC kan ook koppelingen met diverse ERP-systemen voorzien 

zoals SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, en vele andere. Zowel uw 

product informatie als uw digitale assets kunnen zo moeiteloos ver-

stuurd  worden. Omdat SRC-PIM altĳ d up-to-date is met de markt-

standaard kunt u  blĳ ven publiceren naar 2BA, InstallData en GS1.

OVER SRC

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

FORMATEN BEHEER EN VERRĲ KING PUBLISH CLASSIFICATIESERP KOPPELINGEN

2BA WERKT SAMEN MET:

SRC zorgt voor:

• Volledige ETIM ondersteuning

• Mapping van uw productinformatie in SRC-PIM aan de hand van 

ETIM classifi catie en 2BA

• Update na elke datamodel wĳziging


