GECONTROLEERDE UITWISSELING
UNIFORME STAMBESTANDEN
VOOR DE INSTALLATIESECTOR

Bestands Beheer Artikelen
praktische toepassingen communicatiestandaards
één formaat, één standaard, één loket voor product- en handelsgegevens

ELEKTRONISCH ZAKENDOEN
STAAT OF VALT MET GOEDE STANDAARDS
Product- & handelsgegevens vormen de basis voor alle calculaties en daaropvolgende transacties in
de keten (order – orderbevestiging – pakbon – factuur). Daarom moeten deze basisgegevens ook
één op één overeenkomen in de systemen van leveranciers en hun klanten. Wanneer elke partij deze
synchronisatieslag afzonderlijk met zijn ketenpartners zou oppakken, is dat praktisch onhaalbaar en
onbetaalbaar. Met de ETIM classiﬁcatie, ETIM-GS1 communicatiestandaards en de centrale 2BA databank
voor synchronisatie is elektronisch zakendoen voor iedereen realiseerbaar. Door de bundeling van krachten
van deze partijen is zowel de inrichting als het structureel onderhoud van het elektronisch zakendoen
betrouwbaar en betaalbaar.
Productgegevens = alle kenmerken zoals die in een catalogus staan.
Handelsgegevens = bestelnummers, heldere bestel- en prijsvormen (rollen/meters/kilo) en actuele prijzen.

STICHTING ETIM NEDERLAND
Stichting ETIM beheert de communicatie- en classiﬁcatiestandaards voor de Nederlandse installatiesector.
Vanuit ETIM International werken inmiddels zeven Europese landen aan verbreding en borging van de
classiﬁcatiestandaard. Stichting ETIM wordt aangestuurd vanuit fabrikanten, groothandel en installateurs.
Meer informatie: www.etim.nl

GS1 NEDERLAND
GS1 Nederland is als neutrale non-proﬁt organisatie in 30 branches actief
bij de verbetering van ketensamenwerking. Daartoe biedt zij een pakket van
verbeterconcepten, wereldwijde standaards en de bijbehorende ondersteunende
dienstverlening. Denk hierbij aan GTIN’s (uniek scanbare GS1-code of Barcodes).
Voor de installatiesector werkt GS1 Nederland nauw samen met ETIM en 2BA.
Daarmee is gewaarborgd dat de ontwikkelingen in de installatiesector gelijk lopen met andere sectoren.
Meer informatie: www.GS1.nl

CIJFERS
De ruim 230 dataleveranciers die zijn aangesloten op de 2BA-databank publiceren samen meer
dan 1,1 miljoen producten en meer dan 5,3 miljoen handelsgegevens. Deze gegevens worden
gebruikt door ruim 1.100 installatiebedrijven met een totaal van meer dan 57.000 medewerkers.
Dat is 44% ten opzichte van het omzetvolume in de markt. Vrijwel alle softwarehuizen met een
ERP-oplossing voor de installatiesector hebben een standaard koppeling met 2BA en voeren een
actief promotiebeleid richting het gebruik van ETIM en 2BA (zie voor meer details www.2BA.nl bij
‘deelnemende bedrijven’).

2BA BESTANDS BEHEER ARTIKELEN
één formaat, één standaard, één loket
2BA beheert de neutrale datadienst voor het gecontroleerd en geautomatiseerd
uitwisselen van elektronische artikelengegevens tussen leverancier en afnemer
op basis van ETIM standaards.
De product- en handelsgegevens van de producent/importeur/agent worden gecontroleerd opgenomen
in de databank en indien van toepassing gekoppeld aan de aangeleverde gegevens van de groothandel.
Vanuit deze databank worden de product- en handelsgegevens in de diverse systemen in de keten
geactualiseerd.
Branchekolom
Basisgegevens via 2BA
product- en handelsinfo
· kwaliteit
· kwantiteit
· actualiteit
· volledigheid
· verwerkbaarheid
< kosten
< doorlooptijd
> kwaliteit
< foutkans
etcetera

Transactiegegevens
rechtstreeks tussen partijen

producent
importeur

· orderbevestiging
· pakbon
· e-factuur

agent

groothandel

2BA
db

installateur
· prijscondities

· order

Kostenbesparend communiceren

Kortom, 2BA ondersteunt het proces waarbij installateurs en groothandel de catalogi van hun leveranciers
automatisch in hun systeem krijgen. Zoals een anti-virussysteem beschermt tegen virussen, zo beschermt
2BA u tegen het publiceren of toepassen van oude prijzen of het werken met onjuiste handelsinformatie,
afname- bestel- of prijseenheden.

2BA NEUTRALE BRANCHEPARTIJ
2BA is opgericht als BV zonder winstoogmerk en is als neutrale branchepartij in handen van
UNETO-VNI, Venturium (StruktonWorksphere, IMTECH, TBI, Cofely), inkoopcombinatie ETIC en de
groothandelsplatformen ECEG en TGF voor elektrotechniek verwarming en sanitair.

2BA uw partner in kwaliteit
en logistiek rond artikelbeheer

Toepassen van standaards
in de keten werkt!
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2BA VOORDELEN
4 draagvlak en verspreiding (in combinatie met ETIM Nederland)
4 één loket voor alle vragen rond artikelbeheer
4 ondersteuning uitwisselformaat ETIM-PAB en ETIM/GS1-XML en het Duitse BME-cat
4 ondersteuning actuele en 2 voorgaande versies waardoor niet elke partij op hetzelfde moment over moet
4 begeleiding nieuwe dataleveranciers (vrijwel elke leverancier ziet zijn interne kwaliteit stijgen)
4 automatische controles inclusief inleesverslag bij elke aanlevering
4 handmatig controle op ‘storende fouten’ bij elke aanlevering op basis van inleesverslag
4 bewaking op actualiteit/houdbaarheidsdatum van de gegevens, 2BA activeert de leverancier
4 begeleiding bij het ophalen van data
4 optimale synchronisatie via ‘live-update’ (aanleveren en ophalen)
4 razendsnelle aansluitingen bij gebruik van standaardsoftware (zo nodig binnen een uur)
4 sluit aan op de software van vrijwel alle installateurs
4 koppeling tussen handelskenmerken van de leverancier en productkenmerken van de producent

installateur

ETIM STANDAARDS LEIDT TOT
4 reductie faalkosten (100M op een rol of 1 rol van 100M; actuele prijs; juiste artikelnr.)
4 goedkopere softwaretoepassingen
4 eenvoudiger tracering van fouten
4 optimalisatie van catalogusmanagement (medianeutraal, zowel digitaal als gedrukt)
4 hoger informatieniveau door uitgebreide en juiste artikelinformatie
4 goedkopere toegang tot andere taalgebieden ETIM standaard is taalonafhankelijk
4 kostenefﬁciëntie waarbij één op één marketing mogelijk blijft
4 meer inzicht door managementrapportages op klassenniveau
4 minder dubbel werk, u gebruikt één standaard voor al uw klanten
4 minder conversies u ontvangt één standaard van al uw leveranciers
4 beschikbaarheid zuivere productkenmerken
4 beschikbaarheid zuivere handelskenmerken

groothandel

elektronisch bestellen bespaart op orderkosten en begint met zuivere
artikelgegevens in het systeem van de klant

producent

VOORDELEN OP EEN RIJ
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KORTOM, AAN DE SLAG!
Help uzelf en uw klanten vooruit. 2BA en ETIM begeleiden u hierin graag.
MEER INFORMATIE
2BA
Martin N. Kreijenbroek
Zonnebaan 43 A
3542 EB Utrecht
T 088 222 000 1
F 088 222 000 9
E info@2ba.nl
W www.2ba.nl
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