


Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, 

orderbevestigingen; er gaat van alles door de handen van de ondernemer, de handen van de leverancier én die van de fabrikant. Continu worden gegevens ingevoerd die al 

eerder door iemand zijn opgeslagen of veranderd. Dit kan efficiënter voor iedereen. Om alle partijen optimaal te ondersteunen heeft Product Data Manager zowel aan de klant- 

als aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.





Elke organisatie die goederen levert of aangeleverd krijgt heeft te maken met wijzigingen van 

artikelen en inkoop- en verkoopprijzen. Dit kan soms oplopen tot honderden of duizenden wijzigingen 

en aanvullingen per maand. Wanneer er een artikel- of prijswijziging in het artikelbestand van de 

leverancier plaatsvindt, dient deze informatie ook te worden doorgevoerd in de software van de 

afnemer. Wanneer de prijzen en artikelbestanden niet op tijd worden ge-update lopen afnemers 

vaak ook nog eens belangrijke omzet mis. Het handmatig doorvoeren van prijswijzingen is echter 

voor veel ondernemingen een zeer tijdrovende klus. Met Product Data Manager is het verspreiden 

van uw data naar iedere afzonderlijke afnemer in verschillende formaten verleden tijd. U levert 

artikelinformatie aan en Product Data Manager zorgt voor een efficiënte en snelle uitwisseling 

van prijs- en artikelinformatie, orders, pakbonnen en inkoopfacturen tussen de betrokken partijen 

binnen de keten. Op dit moment bevat onze database meer dan 5 miljoen artikelen.



Een digitaal artikelbestand stelt uw klant in staat om artikeldata in te lezen in hun automatiseringssysteem. Dit resulteert in een enorme tijdsbesparing en heeft veel voordelen 

voor een groothandel. Miscommunicatie kan worden uitgesloten wanneer wordt gewerkt met de Integrator van Product Data Manager. De klant plaatst een order via PDM, 

waarna de Integrator het bericht ontvangt en verwerkt naar een digitaal verwerkbaar formaat (Excel, Ascii, CSV, XML, EDI) voor de leverancier. In essentie wordt er door het 

automatiseringssysteem van de afnemer een vraag gesteld aan het automatiseringssysteem van de leverancier, die het verzoek verwerkt en het antwoord terugstuurt en dit 

alles zonder enige menselijke tussenkomst. Product Data Manager verwerkt de bestanden, controleert deze op fouten en zorgt dat de bestanden ter beschikking komen voor 

uw afnemers. Leveranciers houden de controle over de uitlevering van artikelbestanden aan afnemende partijen. Indien er geen openbaar bestand is zal Product Data Manager 

per afnemer die uw data wil ontvangen om toestemming vragen. 

     = Gegevensstroom van artikeldata, orderinformatie, factuurinformatie.

Leveranciers leveren hun artikeldata aan bij Product Data Manager. Deze wordt gecontroleerd op volledigheid en juistheid van informatie. Het bestand wordt verwerkt en 

beschikbaar gesteld voor de afnemer.
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Naast het uitwisselen van artikelbestanden, kunt u met Product Data Manager ook orders, orderinformatie, facturen en pakbonnen met uw afnemers uitwisselen. Dit levert veel 

rendement op aan de kant van de leverancier en hogere serviceverlening aan uw klant; deze kan immers uw artikelbestanden  eenvoudiger, sneller en met minder foutkans 

verwerken in het eigen automatiseringssysteem. Tevens kunnen orders eenvoudig worden geplaatst. De data worden op een aantal punten gecontroleerd alvorens deze worden 

doorgeleverd aan de afnemers. 

Hoe verloopt het proces in de huidige situatie:

Ondernemers genereren nu uit hun eigen automatiseringssysteem een besteladvies en faxen, mailen of bellen dat door naar de leverancier. Vervolgens wordt de bestelling 

handmatig in het systeem ingevoerd. Wanneer de order is geplaatst krijgt de afnemer een mail of fax met daarop zijn bestelling terug. In dit geval heeft de afnemer de bestelling 

niet in zijn systeem staan en kan hij deze alsnog handmatig invoeren of laat hij dit helemaal achterwege. Deze werkwijze is tijdrovend voor leverancier en afnemer. Bovendien 

neemt de foutkans toe wanneer gegevens steeds opnieuw moeten worden ingevoerd. 



Gewenste situatie:

Miscommunicatie kan worden uitgesloten wanneer wordt gewerkt met de Integrator van 

Product Data Manager. De klant plaatst een order, waarna de Integrator het bericht ontvangt 

en verwerkt naar een leesbaar bestand voor de leverancier. In essentie wordt er door het 

automatiseringssysteem van de afnemer een vraag gesteld aan het automatiseringssysteem 

van de leverancier, die het verzoek verwerkt en het antwoord terugstuurt. En dat alles zonder 

enige menselijke tussenkomst.



De Integrator van Product Data Manager is een instrument om bestel-, lever- en 

artikelinformatie uitwisseling tussen klanten en leveranciers volledig te automatiseren. 

Het biedt de afnemer de mogelijkheid om op elk gewenst moment orders te plaatsen en 

een ontvangstbevestiging te krijgen, de status van openstaande orders op te vragen, 

artikel-informatie in de vorm van prijslijsten of infobladen op te vragen, of andere relevante 

informatie die belangrijk is voor de afnemer te verkrijgen. 



De voordelen van de Integrator zijn voor alle partijen in de branche erg groot:

 Orders van afnemers elektronisch in het systeem van de leverancier;

 Diverse communicatiewijzen mogelijk;

 Centrale verwerking en beheer van berichten;

 Minder foutkans door minimaal menselijk ingrijpen bij invoer van gegevens;

 Snellere order afhandeling, minder handelingskosten en verhoogde accuratesse;

 Hogere service aan de ondernemer, deze kan de gegevens (facturen, pakbonnen, artikelbestanden) makkelijker verwerken in het eigen systeem.
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