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Gefeliciteerd! 

U hebt het HIBIN Convenant Netwerk van de Bouwtoelevering ondertekend. Dat wil zeggen dat u zich 

committeert aan het bevorderen en versnellen van de implementatie van de ETIM Classificatie.     

Als ondertekenaar van het convenant kunt u kosteloos een quick scan laten uitvoeren door Ketenstandaard 

Bouw en Techniek.  Deze quick scan is een vragenlijst op basis waarvan Ketenstandaard u inzicht zal 

verschaffen welk voordeel uw bedrijf op welke termijn kan behalen door te gaan classificeren met ETIM.  

Na de quick scan kunt u samen met Ketenstandaard een stappenplan maken waarin beschreven staat op welke 

wijze u uw producten ETIM geclassificeerd aan uw klanten kunt aanbieden.  

 

Uw gegevens 

Bedrijfsgegevens VOORBEELD BV 

Naam contactpersoon John Doe 

Functie Algemeen directeur 

Emailadres jd@voorbeeld.nl 

Telefoonnummer 088-5555555 

 

 

 

Quick Scan Rapport 
Datum: 16-03-2021 

Behandeld door:  

 

Ellen Nab  

E: e.nab@ketenstandaard.nl 

 

 Jeroen van der Holst 

E: j.vd/holst@ketenstandaard.nl 

T: +31 6 53338145 
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Organisatie 

De hoofdverantwoordelijke voor product informatie management is in uw organisatie de 

Productmanager / Hoofd productmanagement.  Productdatabeheer is niet de 

hoofdverantwoordelijkheid van deze persoon. Productinformatiemanagement is een dusdanig 

belangrijk thema dat het zinvol is om daar een afdeling of persoon compleet aan toe te wijzen. 

Mocht uw organisatie nog niet beschikken over zo'n afdeling dan kunt u dit in uw organisatie ter 

sprake brengen. De vraag die u hierbij moet stellen is of uw artikelbestand van dusdanige omvang is 

dat dit deze keuze rechtvaardigt. 

 

Analyse productdatabeheer op basis van uw 

organisatieprofiel. 

Afzetkanalen 

Als groothandelaren uw producten verkopen is het heel belangrijk om te weten wat de staat is van 

de productinformatie die via de communicatie en transactiekanalen van uw groothandelaren over 

uw producten te vinden is. Analyseer de aanwezigheid en kwaliteit van de productgegevens in de 

systemen en kanalen van uw groothandelaren. Analyseer ook hoe de afnemers van uw producten bij 

de groothandel uw productinformatie vergaren, opslaan en gebruiken (aannemers en 

installatiebedrijven).   

Bij directe levering is het heel belangrijk dat uw productinformatie beschikbaar is in de systemen en 

kanalen van uw eigen organisatie. Analyseer de aanwezigheid en kwaliteit van de productgegevens in 

de systemen en kanalen van uw eindafnemers. 

Op welke manier u ook zaken doet, aan de andere kant van de tafel zit altijd een partij of afnemer 

verlegen om uw productdata. Door het uitwisselen van technische kenmerken en zoektermen via 

een standaard te organiseren wordt de basis gelegd voor automatiseren. Door ETIM classificatie toe 

te passen kan dit soort data automatisch worden ingelezen en hergebruikt in systemen van uw 

afnemers verderop in de keten. ETIM classificatiedata stelt u beschikbaar in de vorm van de DICO 

product- en artikelberichten. Dat is een standaard voor EDI gebaseerd op XML technologie. 
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Assortimentskenmerken 

U verkoopt overwegend standaard artikelen en voor een klein gedeelte maatwerk. Standaard 

artikelen zijn zeer geschikt om te classificeren en om vervolgens te voorzien van gestandaardiseerde 

kenmerken. Daarmee kunt u uw eigen systemen en kanalen automatisch updaten en beter 

doorzoekbaar maken. Bovendien kunnen uw afnemers ook diezelfde productdata hergebruiken bij 

het actualiseren van hun systemen en online kanalen.  

Maatwerkartikelen zijn lastiger te voorzien van standaard kenmerken. De waarden van die 

kenmerken zijn immers nog niet bekend. Maar door deze artikelen toch te verbinden met een ETIM 

klasse kun je wel gestandaardiseerd sturen op deze variabelen wat automatisering weer mogelijk 

maakt. ETIM is in de eerste plaats uitermate geschikt voor standaard artikelen, maar bedenk daarbij 

dat samengestelde, op maat gemaakte producten worden gemaakt van standaard artikelen. ETIM 

kan zowel aan de verkoop als aan de inkoopzijde toegevoegde waarde bieden. Wanneer er maatwerk 

geleverd wordt, kunnen ETIM klassen en kenmerken ook worden gebruikt om vraagspecificaties op 

te geven. Voor complexere samenstellingen wordt een nieuwe standaard ontwikkeld die combined 

classes heet.  

 

Uw assortiment omvat relatief weinig artikelnummers. Uw producten classificeren zal 

waarschijnlijk niet veel werk zijn. U kunt met uw geclassificeerde data uw groothandel wel een hoop 

werk besparen.  Ook bij kleine aantallen producten kan een PIM systeem toegevoegde waarde 

bieden. Eén centrale bron van waarheid in plaats van productdata bijhouden in uw ERP, CMS en 

aanleverbestanden aan de groothandel kan u in uw eigen organisatie heel veel brengen op het 

gebied van efficiëntie en datakwaliteit.  

Internationale aspecten 

Uw hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Als uw organisatie internationaal opereert, biedt 

ETIM een uitkomst bij vertalingen. De ETIM standaard is voorzien van kant-en klare vertalingen in 

meer dan 17 talen. Classificeren gebeurt via codes, waar vertalingen aan worden gekoppeld. Uw 

buitenlandse collega kan dus in zijn eigen taal uw productdata classificeren zodat u het in het 

Nederlands kunt gebruiken, of andersom. Feedback uit de verschillende vestigingen kan belangrijk 

zijn voor uw datakwaliteit. Denk hierbij aan meldingen over incorrecte informatie. Zorg ervoor dat 

uw hoofdkantoor wel in contact blijft staan met uw vestigingen.  

U levert goederen of diensten aan een aantal landen buiten Nederland. Daarvoor is vertaalwerk 

gevraagd. Dat is voor een paar talen nog te organiseren en te bekostigen, maar als dit gaat 

uitbreiden, is het raadzaam om naar de mogelijkheden van ETIM te kijken. Door gebruik te maken 

van ETIM classificatie, wordt vertalen in de toekomst een peulenschil, want het vertaalwerk is nl. al 

gedaan voor alle klassen en kenmerken!   
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Bronnen van productinformatie - op zoek naar de 

waarheid 

Losse documenten (WORD,  EXCEL, POWERPOINT / PDF) 

In uw bedrijf liggen veel office/PDF documenten ten grondslag aan product informatie die 
verder gebruikt wordt in allerlei toepassingen. Daar is op zich niets mis mee zolang uit die 
documenten blijkt of gegevens nog actueel zijn of niet. Hoe ziet u erop toe dat deze documenten en 
hun inhoud nog actueel zijn? Waaruit blijkt dat dit bestand de laatste versie is? Wie heeft er allemaal 
een kopie van en op welke andere plaats binnen of buiten uw organisatie is dat opgeslagen? Als u 
hiervan gebruik wilt blijven maken, is het verstandig om van ieder relevant document in ieder geval 
een structuur vast te leggen waarbij een revisienummer en datum wordt vastgelegd, zodat 
databeheerders hieruit de actualiteit en validiteit van deze data kunnen afleiden. Moderne cloud-
oplossingen zoals TEAMS van Microsoft maken het mogelijk om één en hetzelfde document als bron 
door meerdere collega's op verschillende plekken tegelijk te laten inzien en bewerken. Dit kan helpen 
bij het bewaren van één centrale bron.  
 

Losse afbeeldingen 

U gebruikt veel losse afbeeldingen als basis voor het creëren van productdata voor digitale 
toepassingen. Hoe wordt bepaald of een afbeelding nog actueel is? Zijn alle benodigde afbeeldingen 
aanwezig? Staan de afbeeldingen allemaal in dezelfde kwaliteit en afmetingen ter beschikking? En 
gebruiken alle toepassingen (website, drukwerk, dataleveringen) de laatste actuele versies van deze 
afbeeldingen?  Afbeeldingen kunnen apart of als onderdeel van een PIM systeem worden beheerd. 
Belangrijk is om een bron-bestand los van welke toepassing dan ook (PIM, Webshop, Datalevering) te 
bewaren in een zo hoog mogelijke resolutie. Probeer bij het laten vervaardigen van deze bron-
bestanden als een aantal bewerkingen mee te nemen zoals uitknippaden of aanleveren verschillende 
formaten voor web, print, datalevering etc. Dit scheelt u veel werk. " 
Hoe u ook uw informatie verzamelt of creëert, u kunt het beste één verzamelpunt organiseren. 

Daardoor krijgt u vooral overzicht in wat er nog mist, en het voorkomt miscommunicatie en 

zoektochten langs allerlei afdelingen. Een PIM systeem is een oplossing. En alles wat al ergens anders 

ontstaat, kun je met elkaar koppelen. Daarbij moeten belangrijke vragen worden beantwoord 

omtrent welk systeem leidend is ten opzichte van de ander. Denk hierbij aan vragen zoals : " Ontstaat 

een artikelnummer in een ERP systeem of in het PIM systeem?" of "Kunnen we informatie direct uit 

het PDM/PLM systeem koppelen aan het PIM systeem?” 
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Inspanningen productdatabeheer 

Hoeveel tijd nodig is voor het bijwerken van productdata binnen uw bedrijf is afhankelijk van een 

aantal aspecten: Heeft u een stabiel en beperkt assortiment? Of heeft u een zeer productieve R&D 

afdeling, die verder ontwikkelt aan een uitgebreid assortiment wat geleverd wordt over de hele 

wereld? Data uit één bron, in een vaste structuur die eindeloos binnen uw eigen organisatie maar 

ook verderop in de keten kan worden hergebruikt is een enorme besparing in tijd, in communicatie, 

in after sales service en het draagt bij aan een verhoogde datakwaliteit. 

Uw organisatie besteedt minder dan 20 uur aan het bijhouden van productdata. Ga na of u uw 

groothandelaren en eindafnemers voorziet in alle behoeften aan productdata. Probeer ook een 

vergelijk te trekken met uw belangrijkste concurrenten. Mogelijk kunt u door hier meer tijd en geld 

te investeren meer besparen elders in uw bedrijfsvoering, en mogelijk uw omzet en winstgevendheid 

verhogen.  

Procedures 

Productinformatie verzamelen voor gebruik in communicatiemiddelen en systemen is een hele klus. 

Maar nog lastiger is het om die verzameling informatie actueel te houden. Ook als u gaat 

classificeren volgens ETIM wordt het belangrijk om hier aandacht aan te blijven besteden. Als een 

product wijzigt, kan dit een grote impact hebben op uw bedrijfsvoering. De volgende  systemen en 

communicatiemiddelen zullen mogelijk moeten worden aangepast: 

- Beeldmateriaal 

- Productdatasheet 

- Declaration of Performance 

- Data in het ERP pakket (verkoop-, inkoop-, voorraadartikel) 

- Data en beeldmateriaal in PIM systeem 

- Data en beeldmateriaal op de website 

- Data en beeldmateriaal in aanleverbestanden voor groothandel 

- Data en beeldmateriaal in aanleverbestanden voor datapools 

- BIM objecten 

- Ontwerpbestanden drukwerk (handleidingen, brochures, folders, technische datasheets, catalogi) 

- Configuratietools 

- Bestelformulieren 

- Interne rapportagesystemen 

- Presentaties en webinars 
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U houdt al rekening met de impact van productwijzigingen op uw communicatie en 

bedrijfsvoering. Er zijn mogelijk een aantal aspecten in de lijst hierboven waar u nog aan zou kunnen 

denken. 

Productwijzigingen die niet goed worden verwerkt in allerlei communicatiemiddelen en systemen 

zijn een belangrijke oorzaak voor fouten in productinformatie. Een goede datakwaliteit is een 

belangrijke voorwaarde voor een succesvolle digitalisering in de branche. Door strak te sturen op 

procedures, eventueel als onderdeel van uw kwaliteitsmanagement, krijgt u hier vat op. 

U heeft hiervoor een standaard procedure. Dat is heel goed.  Let erop dat deze procedures 

worden geleerd aan nieuw personeel en zorg ervoor dat de procedures in stand worden gehouden.  

Productontwikkelaars hebben veel inhoudelijke technische kennis van producten.  De logistiek heeft 

inzicht in verpakkingswijze, kan bruto gewichten aanleveren en adviseren over verpakkingsaantallen. 

Probeer deze afdeling(en) ook bij het product informatie management proces te betrekken. Dit kan 

zorgen voor uitbreiding en verrijking van de informatie maar ook voor verhoging van de 

datakwaliteit. 

De product databeheerder of PIM manager zal kunnen aangeven welke data nodig is.( In uw geval is 

dat het hoofd productmanagement.) Door duidelijk vast te leggen wat de informatiebehoefte is (bijv. 

een lijst met USP's, beeldmateriaal specificaties, lijst met ETIM kenmerken gevuld), kunnen andere 

afdelingen bij het product informatiemanagement proces worden betrokken.  

ETIM als onderdeel van uw productintroductieproces 

Het opleveren van productinformatie zoals bijvoorbeeld ETIM classificatiedata is nog geen standaard 

onderdeel van uw productontwikkelings- en introductieproces.  Ga hierover met alle betrokken 

afdelingen het gesprek aan. Deze mijlpaal toevoegen aan uw standaard processen kan uw time-to-

market aanzienlijk versnellen, en uw datakwaliteit verhogen. Neem ETIM data hierin mee.  

Succesvolle productintroducties kenmerken zich door het snel en volledig beschikbaar stellen van 

allerlei productinformatie onderdelen. Uiteenlopend van beeldmateriaal, handleidingen maar ook 

technische documentatie en ETIM data. Beschikbaarheid van die informatie voor de gehele keten is 

hier doorslaggevend. 

Analyse van de datakwaliteit 

Om EDI (elektronisch bestellen en faktureren) en BIM (Bouwwerkdossiervorming) mogelijk te maken 

tussen fabrikanten, groothandelaren en eindafnemers is het heel belangrijk dat uw geactualiseerde 

productinformatie beschikbaar is verderop in de keten, compleet met technische kenmerken en 

zoektermen. Beschikt u over voldoende kenmerken en zoektermen? Kunt u dit ook uitwisselen met 

groothandelaren en eindafnemers? Denk hierbij niet alleen aan ERP systemen, maar kijk ook naar 

BIM modellen en werkvoorbereidingssystemen. 
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Eigen systemen en kanalen 

U bent niet tevreden over de kwaliteit en compleetheid van uw productdata zoals deze in uw 

eigen systemen wordt gebruikt. Incomplete en incorrecte data zorgt voor veel uitzoekwerk, 

corrigerende acties door uw klantenservice en ontevreden klanten. Onzekerheid over de juistheid 

van data in uw systemen heeft een verlammende werking op uw bedrijfsvoering.   Ga hierover in 

gesprek met uw personeel. Door de interne processen te optimaliseren kunt u heel veel onderlinge 

communicatie besparen en gegevensoverdracht tussen interne systemen automatiseren. Ga hierover 

in gesprek met uw IT afdeling en eventueel uw PIM leverancier.  

Systemen en kanalen groothandel 

U bent ontevreden over de kwaliteit en compleetheid van uw productdata zoals deze door 

groothandelaren worden aangeboden in hun systemen. Hier kunt u onmiddellijk iets aan doen 

door aan de slag te gaan met het beschikbaar stellen van ETIM geclassificeerde data.  Ga hierover in 

gesprek met uw groothandel. Maak afspraken over het aanleveren van ETIM-geclassificeerde data en 

verzending van uw productdata volgens de DICO standaard. Bespreek aanlever frequenties en stel 

kwaliteitsdoelen. Dit kan op termijn een hoop tijd besparen, maar vooral het niveau van uw 

productdata verderop in de keten verbeteren.  

U geeft aan dat kwaliteit en compleetheid van de technische kenmerken en zoektermen van 

uw producten in de systemen van de groothandel onvoldoende is.  Als uw producten alleen 

maar op merk-serie-type gevonden worden, dan maakt u bij de groothandel alleen kans op een 

herhalingsaankoop. Nieuwe klanten zult u zelf moeten vinden. Nieuwe klanten vinden uw product 

online door te  zoeken naar generieke kenmerken. Door uw producten te classificeren volgens ETIM 

verhoogt u de kans dat uw producten gevonden worden in allerlei systemen en kanalen anders dan 

die van uzelf. Ga zo snel mogelijk met ETIM classificatie aan de slag. Hierdoor hoeft u niet zelf 

technische kenmerken of zoektermen te bedenken. Dit is al uitgedacht in de vorm van 

gestandaardiseerde productklassen, voorzien van lijsten met kenmerken en een set synoniemen.  

U onderhoudt contacten met uw groothandel over de kwaliteit van uw productdata. U levert 

correcties en nieuwe data in overleg aan. Dat is op zich heel goed. U dient u wel af te vragen of dit te 

automatiseren valt door het aanleveren van een standaard bestand.   Door te classificeren volgens 

ETIM en te verzenden volgens DICO kunt u een heleboel overleg voorkomen. Dit bespaart tijd, maar 

ook de kwaliteit van de productdata gaat omhoog wat een hoop foutieve of mislukte bestellingen 

gaat voorkomen.  
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Aanleveren productdata groothandel 

U levert uw productinformatie aan via losse bestanden zoals EXCEL en WORD. Hoe wordt in uw 

organisatie gewaarborgd dat deze informatie wordt bijgewerkt als uw productinformatie wijzigt? Is 

er een versiebeheer-systeem? Worden uw data afnemers actief geïnformeerd?   Door actief met uw 

groothandel en eindafnemers in gesprek te gaan over productdatabestanden volgens ETIM/DICO 

kunt u de gegevensoverdracht accurater en efficiënter laten verlopen. Zo krijgt u meer controle over 

de datakwaliteit van uw data in kanalen en systemen van groothandel en eindafnemer. 

Beeldmateriaal 

Beeldmateriaal is een essentieel onderdeel voor uw groothandelaren en eindafnemers om de 

producten te kunnen  verwerken in webshops, offertesystemen en allerlei promotiematerialen. Een 

goede organisatie rondom beeldmateriaal is daarom nodig. Dat begint met een 

bestandsnaamconventie en een keuze aan bestandsformaten en specificaties. Deze dienen centraal 

te worden opgeslagen en toegevoegd te worden aan het productdatebeheer. 

U levert beeldmateriaal mee aan een datapool / dataprovider. Dat is heel goed. Zo coördineert u 

de distributie van beeldmateriaal. Hoe heeft u intern georganiseerd dat beeldmateriaal wordt 

beheerd? Zijn er procedures en conventies over het vervaardigen en aanleveren van beeldmateriaal 

aanwezig? Door beeldmateriaal digitaal beschikbaar te maken in aanvulling op uw productdata 

leveringen, kunt u zich heel veel werk besparen. Daarnaast krijgt u controle op het gebruikte 

beeldmateriaal in de systemen van groothandel en eindafnemers. Ga binnen uw organisatie in 

gesprek over het beheer van beeldmateriaal. Maak dit standaard onderdeel van uw 

productdatabeheer. Van hieruit kunnen gebruikers van beeldmateriaal binnen uw eigen organisatie 

en bij uw afnemers via uw website of die van een datapool bediend worden. In het DICO productdata 

bericht is een uitgebreid gedeelte opgenomen voor het koppelen en meeleveren van  beeldmateriaal 

en allerlei overige bijlagen. Beeldmateriaal kunt u fysiek aanbieden (een folder als bijlage bij het xml 

bericht), of als digitale link (URL) naar een server die door u zelf onderhouden wordt. U kunt uw 

bijlage ook meeleveren aan een datapool die dan als centraal knooppunt voor uw beeldmateriaal 

fungeert. 

U levert complete accurate productdata op tijd aan uw afnemers. Dat is een zeldzaamheid.  

Zorg ervoor dat dit zo blijft. U kunt zich hierdoor heel duidelijk onderscheiden in de markt. Hou 

regelmatig overleg met uw collega's hoe u uw datakwaliteit op peil kunt houden. Denk ook aan 

interactie met uw afnemers. Om welke informatie zitten ze verlegen? Waar mist er nog informatie? 

Zijn er vermoedens van foutieve gegevens? Kunnen zij door middel van feedback bijdragen aan een 

nog hoger niveau? Het informatieaanbod rondom een product wordt een steeds belangrijker aspect 

bij productintroducties en channel management. Uw data-afnemers zitten verlegen om bouwstenen 

om hun eigen digitale propositie waar te maken. De beschikbaarheid van die bouwstenen is dus een 

belangrijk concurrentieel voordeel. De ETIM en DICO standaard helpt u bij het gestructureerd en 

efficiënt aanbieden van deze informatie. 
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U heeft weinig tijd nodig om uw klanten aan actuele inhoudelijke productinformatie te 

helpen. U kunt weinig besparen op het eerste gezicht. Bedenk wel dat wanneer uw organisatie 

verder groeit, u hier meer tijd aan kwijt bent en dat u dan niet meer kunt vertrouwen op de kennis 

van een aantal individuelen in uw organisatie. Door de inhoudelijke kennis vast te leggen in ETIM 

classificatie data, kunt u zich hierop voorbereiden.    Door technische aanvullende kenmerken te 

verzamelen volgens de ETIM structuur kunt u die informatie ontsluiten naar uw eigen systemen en 

website maar ook naar de systemen en kanalen van uw groothandelaren en afnemers. Daar heeft 

niet alleen uw klant baat bij, maar ook uw eigen binnendienst. 

 

BIM objecten 

Ook voor BIM-objecten heeft ETIM een oplossing bedacht in de vorm van ETIM Modelling Classes 

(MC). Dit is de basis voor het openUOB.nl platform. Hiermee kunt u heel veel geld en tijd besparen 

door simpelweg ETIM MC klassen toe te kennen aan uw product en data ter beschikking te stellen. 

Zo bent u niet meer verantwoordelijk voor het tekenwerk in allerlei 3D pakketten. Als u klaar bent 

met ETIM classificatie is dit een mooie volgende stap.    

Toekomst 

Wij hebben aan de hand van uw antwoorden een aantal inzichten hopen te verschaffen. 

Belangrijkste conclusie is dat door branche breed met digitalisering en geautomatiseerde 

gegevensverwerking op basis van ETIM classificatie en DICO bestandsformaten bijzonder veel winst 

te behalen is in datakwaliteit en tijdwinst, waardoor u meer tijd kunt besteden aan:  

[ geen antwoord ] bijvoorbeeld product lifecycle management analyses of nieuwe 

productontwikkelingsideeën verkennen. 

Tot slot 

Als u ETIM standaard gaat gebruiken, is het ook de bedoeling dat u deelnemer wordt van de ETIM 

standaard. Deelnemer worden heeft 3 belangrijke voordelen:  

1) u krijgt ondersteuning bij implementatie;  

2) u kunt invloed krijgen op het beheer van de klassen en kenmerken; 

3) met uw deelname financiert u het beheer en verdere ontwikkeling van de ETIM standaarden. 

De kosten hiervoor zijn verwaarloosbaar als je dit afweegt tegen de grote voordelen op het gebied 

van digitalisering, tijdwinst en datakwaliteit in de gehele keten." 
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Uw stappenplan  

1) PROJECT 

Creëer een project 
a. Bepaal projectdoel en omschrijving 
b. Bepaal de business case (kosten / baten… ) 
c. Bepaal projectleider, stuurgroep, projectgroep 
d. Opzet projectadministratie 
e. Bepaal in welke ETIM commissie/werkgroep deelname gewenst is 
f. Indien nog niet geregeld: lidmaatschap ETIM st. Ketenstandaard (waarsch. via 

Branche-brede ovk) 
g. Indien nog niet geregeld:  aanvraag GLN en GTIN reeks bij GS1 (kan via ons) 
h. Indien nog niet geregeld: login voor Classification Management Tool (leden login 

geeft toegang tot extra tools) 
 

2) ARCHITECTUUR 

Bepaal de software-architectuur 
a. Via welk PIM systeem? 
b. Welke data haalt u waar vandaan? 
c. Gaat u data synchroniseren vanuit ERP naar PIM of andersom? 
d. Werkt u vanuit de cloud, of via on-premise systemen 
e. Via welk XML bericht gaat u productdata transporteren? DICO – SALES005 of BMECat 

ETIM guideline 4.02? 
f. Aanleg media – repository : beeldmateriaal en documenten in PDF vorm. 

 

3) VERSIEBEHEER 

Bepaal via welke versiebeheersysteem van ETIM je gaat classificeren (ETIM 7.0, 8.0 of 
Dynamisch) 

a. Aanrader: gebruik dynamisch! 
 

4) ORGANISATIE EN PROCEDURES 

Verankering PIM als discipline in de organisatie 
a. Bepaal functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
b. Opzet projectadministratie rondom wijziging, uitbreiding en verwijdering van data. 

 

5) HANDELSINFORMATIE 

Opbouw PIM systeem met handelsinformatie 
a. Verzamel alle artikelnrs uit je ERP 
b. Artikelidentificatie: bestelnummer / barcode (GTIN / EAN) 
c. Artikelomschrijvingen: éénduidige consequent doorgevoerde methodiek  
d. Bestelinformatie:  o.a. minimum afname, kortingsgroep 
e. Prijsinformatie: o.a. brutoprijs, omrekenfactor, prijseenheid, prijsinformatie met 

ingangsdatum in de toekomst 
f. Logistieke informatie: o.a. bruto verpakkingsafmetingen en gewicht 
g. Artikel/productverwijzing: GTIN en/of GLN + productcode  
h. Commerciële informatie: deeplinks naar detailpagina op online-catalogus 
i. Importeer in uw PIM systeem (als u dit nog niet heeft gedaan) 
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6) PRODUCTINFORMATIE 

Opbouw systeem met productinformatie 
a. Verzamel productgegevens uit je Handelsinformatiebestand  (zie 5f) 
b. Productidentificatie: o.a. GTIN, productcode en omschrijving,  
c. Productrelaties: opvolger,  voorganger, accessoire-voor, onderdeel-van,  
d. Merk, Serie, Type : via deze velden werken veel zoek-structuren bij groothandels, is 

vast onderdeel van BMECat en SALES005 bericht 
e. Media : invoeren afbeeldingen, tekeningen, maatschetsen, handleidingen, 

brochures, whitepapers, case-studies, certificaten etc. 
f. Overige commerciële informatie: marketing-teksten, bestekteksten, deeplinks naar 

handleidingen, certificatien, brochures, leaflets, detailpagina op online-catalogus 
 

7) CLASSIFICEREN 

Vastleggen relaties met ETIM productklassen 
a. Toekennen EC-klassen aan producten 
b. Inventarisatie lijst producten die niet konden worden geclassificeerd. 
c. Voorbereiden aanvragen voor wijziging klassen  / aanmaken nieuwe klassen. 
d. Voortgang en resultaten bespreken in de werkgroepen. 

 

8) KENMERKEN 

ETIM kenmerken vullen 
a. Kenmerken vullen van geclassificeerde producten. 
b. Inventarisatie klassen waar kenmerken ontbraken of verbeterd moeten worden. 
c. Voorbereiden aanvragen voor wijziging klassen  / aanmaken nieuwe klassen. 
d. Voortgang en resultaten bespreken in de werkgroepen. 

 

9) MODELING CLASSES 

Vastleggen relaties met ETIM modelling classes 
a. Toekennen MC-klassen aan producten 
b. Inventarisatie lijst producten die niet konden worden geclassificeerd. 
c. Voorbereiden aanvragen voor wijziging klassen  / aanmaken nieuwe klassen. 
d. Voortgang en resultaten bespreken in de werkgroepen. 

 

10) PARAMETERS 

ETIM MC kenmerken vullen 
a. Kenmerken vullen van geclassificeerde producten. 
b. Inventarisatie klassen waar kenmerken ontbraken of verbeterd moeten worden. 
c. Voorbereiden aanvragen voor wijziging klassen  / aanmaken nieuwe klassen. 
d. Voortgang en resultaten bespreken in de werkgroepen. 

 

11) COMMUNICEREN 

Exporteren  / Valideren (deze stap kan beginnen vanaf stap 5) 
a. Exporteren bestand 
b. Valideren op XML definitie 
c. Valideren op inhoud 
d. Testen bij ontvanger 
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12) DATAKWALITEIT 
Vastleggen datakwaliteitsdefinities in een branche-breed convenant. (parallel proces ter 
begeleiding stap 1-11) 

a. Tijdgebonden verwachtingen en afspraken t.o.v. stappenplan. 
b. Data-inhoudelijke afspraken: naam-conventies, bestandseigenschappen, 

vullingsgraad, prioriteiten t.a.v. vulling van velden. 
 

 


