
Beheer(s) uw 
productgegevens

Met Perfion kan u eenvoudig uw productgegevens in alle talen 
en over alle kanalen beheren, zodat u zich kunt richten op uw 
core business en zo uw klanten een uitzonderlijke koopbelev-
ing kan bieden.



Een complexe uitdaging vraagt om 
een eenvoudige oplossing

Met Perfion bespaart u kostbare tijd en vermindert het risico op 
fouten door alle productinformatie op één plek te verzamelen. 

Perfion is uw centrale systeem voor alle soorten 
productinformatie, van waaruit u gemakkelijk 
informatie naar al uw publicaties, apps en web-
sites doorstuurt.

U kan via meerdere platformen in contact ko-
men met klanten. Die verwachten een probleem-
loze en uniforme koopbeleving op al uw marke-
ting- en verkoopkanalen.

Daarnaast is een korte time-to-market in vele 
branches een beslissende concurrentieparame-
ter geworden.   

Dat stelt hoge eisen aan uw productinformatie-
beheer in de hele waardeketen, waardoor er een 
stijgende behoefte aan controle, overzicht en 
effectieve werkwijzen ontstaat.

Perfion is uw ’Single Source of 
Truth’ tot al uw productinformatie

Perfion is de oplossing - een 100% standaardsy-
steem voor Product Information Management 
(PIM).

Met Perfion kunt u:

 Eenvoudig en snel al uw productdata behe-
ren: tekst, afbeeldingen, video, geluid enz.

 Productgegevens gelijktijdig publiceren en 
bijwerken op al uw kanalen, zoals websites, 
e-commerce, productgegevensbladen en 
catalogi.

 Productinformatiebeheer naadloos integre-
ren met uw bestaande IT-landschap, zowel 
e-commerce platforms als alle standaard 
ERP-systemen. Integratie met Microsoft 

 Dynamics ERP is out-of-the-box.

”Het beste in Perfion PIM is de confi-
gureerbaarheid en hoe eenvoudig dit 
is te doen. Perfion heft het ons moge-
lijk gemaakt de product informatie te 
structureren en beschikbaar te maken 
voor iedereen.”

Marcel de Groot, Business Unit Manager Parts, 
Exalto B.V.

”Met Perfion kunnen we onze leden 
een meer flexible Product Data Ma-
nagement setup aanbieden en data 
aanleveren voor hun webshops en 
mobiele apps in alle benodigde talen. 
We zullen veel meer baat hebben van 
Perfion dan dat we ons dit initieel 

voorgesteld hadden.”

Ronald La Croix, Relationship Manager, 
Zevij-Necomij B.V.



Effectief
Met Perfion PIM wordt het eindelijk eenvou-
dig om grote hoeveelheden productinformatie 
simpel en effectief te onderhouden. Informatie 
die op meerdere productvarianten van toepas-
sing is, wordt onderhouden door middel van een 
hiërarchie van gedeelde gegevens.

Gebruiksvriendelijk
Perfion PIM is ontwikkeld voor en door gebru-
ikers. Als u bekend bent met Microsoft Offi-
ce-programma’s als Word en Outlook®, dan 
heeft u Perfion in no time onder de knie.

Veilig
Ingebouwde veiligheidsfuncties zorgen ervoor 
dat alleen gebruikers met de juiste rechten die 
informatie kunnen beheren die relevant zijn 
voor hun verantwoordelijkheid.

Snel te implementeren
Perfion PIM is een 100% standaardapplicatie, die 
snel kan worden geconfigureerd om te voldoen 
aan uw eisen en wensen. Alle bestaande data 
kan eenvoudig worden geïmporteerd vanuit 
onder andere Microsoft Excel.

Beheer(s) al uw productgegevens 
vanuit één centraal punt

Perfion PIM gebruiken om uw productgegevens 
up-to-date te houden is...



Perfion verandert de wijze waarop bedrijven 
met hun productinformatie omgaan

Het is ons doel om u de beste middelen te bieden om productief en creatief te blijven. 
Geen tijdrovend gezoek meer naar productgegevens of zorgen over de geldigheid van 
informatie. Zodoende heeft u meer tijd over om u te focussen op uw core business.

Wij weten dat u actuele problemen niet aan-
kunt met oplossingen uit het verleden. Daarom 
werken wij continu aan de ontwikkeling van het 
Perfion PIM-systeem en om nieuwe oplossingen 
te vinden voor de uitdagingen van onze klanten.

Wij willen uw bedrijfsnoden leren kennen om 
zodoende een duidelijk verschil te kunnen 
maken. U zal het direct merken wanneer u met 
onze consultants spreekt over uw bedrijfsbeho-
eften en over hoe wij u kunnen ondersteunen.

Een sterk netwerk van partners

Perfion heeft een uitgebreid netwerk van part-
ners, verspreid over de hele wereld. Wij vinden 
het belangrijk dat alle Perfion-partners een 
hoog kennis- en vaardigheidsniveau hebben met 
betrekking tot Perfion PIM.

Als u een samenwerking aangaat met een 
gecertificeerde Perfion-partner, heeft u dus de 
zekerheid dat u ondersteuning krijgt van een le-
verancier met uitgebreide kennis van het Perfion 
PIM-systeem.

Perfions partners zijn over het algemeen web- 
en e-commercebureaus, digitale bureaus en ERP 
systeem integratoren.
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”Een van Perfion’s grote voordelen 
is de naadloze interactie met Micro-
soft Dynamics. Maar het allerbeste 
is om al onze product informatie in 
één enkel database ter beschikking 
te hebben: Content, filmpjes, foto’s, 
marketing materiaal... 
Door Perfion, beheren we onze pro-
duct informatie 3-4 keer sneller dan 
voordien.”

Henk Zandbergen, Project Manager, 
Van Ommen B.V.


