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PIM maakt jouw 
werk makkelijk
De belangrijkste vragen rondom Product Informatie Management
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De basis van een PIM-systeem  
Productinformatie is een belangrijk element van je website. Soms is het 
zelfs de beslissende factor bij de overweging een product aan te schaffen. 
Het weergeven van kwalitatieve en accurate productinformatie is daarom 
key. In de praktijk is dit echter lastig. Grotere webshops werken soms met 
meerdere afdelingen en leveranciers die allen een deel van de 
productinformatie moeten opleveren. Het kan erg onoverzichtelijk worden 
als al deze betrokkenen diverse soorten data doorgeven in verschillende 
formats. Hoe houd je dan overzicht?  

Een Product Informatie Management (PIM) systeem vereenvoudigt het 
beheer van alle productdata. Via PIM is het mogelijk om alle productdata 
op één plek te verzamelen, te managen en te verrijken. Alle informatie is op 
één plek en toegankelijk voor alle betrokkenen. Dit is een gestructureerde 
manier om informatie binnen te krijgen en versnelt de verwerking van data 
aanzienlijk. Het gevolg is dat er makkelijker en sneller kwalitatieve 
productbeschrijvingen kunnen worden toegevoegd. Hierdoor verloopt de 
samenwerking met leveranciers veel soepeler.  
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Hoe ziet een PIM eruit?  
In de onderstaande afbeelding zie je hoe PIM als centraal punt dient in het 
productbeheer.  

 

TIG | PIM MAAKT JOUW WERK MAKKELIJK 5



Veel voorkomende obstakels voor  
merchants  
Een webshop runnen is niet makkelijk. Hoe groter het aanbod, hoe 
complexer de werkprocessen. Wat zijn de veel voorkomende obstakels die 
merchants tegenkomen tijdens het productbeheer?  

Productinformatie is all over the place!  
Grote kans dat je als webshopeigenaar meerdere mapjes met 
afbeeldingen, video’s en teksten hebt staan. De één stuurt het door via de 
mail, de ander deelt het in een gezamenlijke map en dan heb je ook een 
deel op een gedeelde schijf staan. Webshop eigenaren krijgen 
productinformatie binnen vanuit verschillende kanalen. Het is zaak dit op 
een gestructureerde wijze op te slaan om productiviteit te waarborgen. Als 
er geen centrale plek is om informatie op te slaan kan het zoeken van 
informatie onnodig veel tijd kosten.  

Input van verschillende afdelingen  
Vaak werken er meerdere afdelingen aan hetzelfde product. Elke afdeling 
focust zich op een ander element uit de productweergave. Samen in één 
document werken is vaak niet praktisch, waardoor er fases van informatie-
invoer ontstaan. En ben je er altijd zeker van dat het document in de map 
de meest recente informatie bevat? Deze complexe manier van werken is 
erg foutgevoelig en tijdsintensief omdat de content vaak circuleert. Veel 
handiger is één centrale locatie waar alle content en afdelingen 
samenkomen om aan de producten te werken.  
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Leveranciers gebruiken andere termen  
Doordat productinformatie afkomstig is van verschillende leveranciers is de 
kans groot dat er verschillende termen in de mix komen. De één heeft het 
over een ‘artikelnummer’, de ander gebruikt het woord ‘code’ en in het 
shopping platform gebruik je ‘SKU’. Dit handmatig omzetten kost veel tijd. 
Een PIM-systeem kan dit proces automatiseren, waardoor het toevoegen 
van nieuwe producten een stuk sneller gaat verlopen.  

  

Een ERP is géén PIM  
Wat wij in de praktijk vaak tegenkomen zijn bedrijven die hun ERP-systeem 
ook gebruiken voor productinformatie. Vaak heeft een ERP-systeem wel de 
basisfunctionaliteiten van een PIM-systeem, maar deze zijn te beperkt om 
productbeheer te optimaliseren. We kunnen het daarom niet genoeg 
onderstrepen: een ERP-systeem is géén PIM.  

ERP-systemen zijn bedoeld voor het beheren van logistieke processen, 
voorraadbeheer, order management en de financiële afhandelingen. Dit is 
geen plek om gedetailleerde productbeschrijvingen te plaatsen. Een PIM-
systeem is dit wel. Het is juist gemaakt voor productbeheer en is daarom 
ingericht om deze werkprocessen te optimaliseren.  

ERP is te beperkt voor productbeheer  
Het is wenselijk de gebruiksdoeleinden van een ERP en PIM gescheiden te 
houden. Dit wordt duidelijk omdat de functionaliteiten voor productbeheer 
in een ERP beperkt zijn. De mogelijkheid om productinformatie toe te 
voegen is vaak gelimiteerd qua lengte. Invoer beperkt zich tot het invoeren 
van de naam, het artikelnummer, de prijs en het aantal. Beeldmateriaal 
toevoegen is vrijwel niet mogelijk. Dat is logisch, want het doel van een ERP 
is immers om het product op een factuur te krijgen en niet in een webshop 
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of catalogus. PIM is uitgebreider, flexibel en schaalbaar. Daarentegen is een 
PIM-systeem geen voorraadbeheer, maar puur productinformatie.  

Het is wel mogelijk een ERP uit te breiden zodat je hier soortgelijke 
functionaliteiten aan kunt toevoegen. Maar met de vaste pakketten waarin 
ERP’s te verkrijgen zijn is dit een kostbare investering.  

Waarom is een ERP als PIM gebruiken niet 
praktisch?  
 
Beperkte invoer van 
productinformatie  
Denk aan een maximum aantal 
tekens en het niet ondersteunen 
van beeldmateriaal. Vaak is het 
wel mogelijk om één afbeelding 
(in een lage resolutie) toe te 
voegen. Maar voor een 
uitgebreide productbeschrijving 
is dat niet genoeg.  

Vaste pakketten  
Het is mogelijk functionaliteiten toe te voegen aan een ERP, maar dit is een 
kostbare oplossing. ERP systemen bieden vaak een vast prijspakket aan. 
Opschalen is prijzig. Moet je dat willen?  
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De belangrijkste voordelen  
op een rij  

1. Lekker centraal  
Met PIM werken verschillende 
afdelingen op één plek aan 
productinformatie. Het grote 
voordeel hiervan is overzicht. Het is 
heel makkelijk productinformatie te 
overzien en te beheren. Het 
centraliseren van data start bij het 
verzamelen van versnipperde 
productinformatie. Op welke 
locaties staan de afbeeldingen, 
productcodes, prijsberekeningen 
en bezorgopties? Zie dit als een 
eenmalige schoonmaak van je data. 
Het is even een klus, maar je krijgt 
er wel orde en structuur voor terug. 
Eenmaal netjes opgeruimd wordt 
het eenvoudiger om nieuwe 
producten te lanceren of juist om 
bestaande producten met alle 
bijbehorende informatie terug te 
vinden.  

2. Ideaal voor 
omnichannel  
Vooral bedrijven met een 
omnichannel strategie kunnen 
profiteren van een PIM-systeem. 
Mogelijk bied je ook producten aan 
via Bol.com, Facebook Shopping of 
via Amazon. In plaats van 
handmatig producten één voor één 
toe te voegen per platform kun je 
vanuit  PIM de productinformatie 
over alle kanalen beheren. Wil je 
dezelfde content hergebruiken of 
juist content differentiëren per 
kanaal? Het kan allemaal 
eenvoudig met een PIM-systeem. 
Dat is nog eens tijd besparen!  

TIG | PIM MAAKT JOUW WERK MAKKELIJK 9



3. Mapping van files  
Veel PIM systemen bevatten een mapping functionaliteit die de onboarding 
van leveranciers enorm kan versnellen. Gebruikt jouw leverancier 
bijvoorbeeld termen zoals ‘artikelnummer’ of ‘artikelcode’, maar geeft je 
shopping kanaal dit aan als ‘SKU’? PIM kan deze informatie mappen zodat 
je dit niet handmatig voor elk product hoeft aan te passen.  

4. Zicht op je producten  
PIM is een systeem dat producten overzichtelijk kan categoriseren en 
weergeven. Het wordt super easy om jouw productinformatie aan te passen 
naar teksten die converteren. Geef je producten waardevolle informatie en 
verrijk ze met verleidende visuals. Veel merchants hechten waarde aan 
enige uniformiteit. Dat is best een kunst als je soms tot wel een miljoen 
artikelen in je assortiment hebt staan. Het is erg verwarrend als de 
productnaam in de shop afwijkt van de naam in de backend. Dat wordt 
zoeken! Nog erger kan het zijn als prijzen niet overal overeenkomen. Dit 
soort fouten moeten niet kunnen voorkomen. PIM helpt je informatie 
consistent weer te geven.  
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Een boost voor je productiviteit  
Efficiëntere werkprocessen  
De nummer één reden om een PIM-systeem te implementeren is het 
efficiënter maken van werkprocessen. Overzicht is bij bedrijven met een 
groot productaanbod noodzakelijk. Want overzicht zorgt voor efficiënt 
kunnen werken. Heen en weer schakelen tussen verschillende afdelingen 
en leveranciers is niet meer nodig. Iedereen werkt in één systeem waarin 
de verantwoordelijkheid per element te verdelen is. Hierdoor kunnen de 
verschillende afdelingen zich concentreren op hun eigen kerntaken, omdat 
zij weten dat de rest dit ook doet.  

Sneller nieuwe producten toevoegen  
Door een gestructureerde informatie invoer ontstaan er efficiënte 
werkprocessen die er weer toe leiden dat producten sneller worden 
ingevoerd. In software zoals Excel kun je niet samen in één bestand werken. 
Hierdoor ben je afhankelijk van anderen voordat je eigen elementen kun 
invoeren. Met PIM kan iedereen tegelijk productinformatie toevoegen.  

Elimineer onnodige fouten in de productinformatie  
Een ander voordeel van een PIM-systeem is het voorkomen van onnodige 
fouten. Bij de meeste e-commerce bedrijven zien we de welbekende Excel 
sheets terug. Een prima tool voor veel doeleinden, maar ook erg 
foutgevoelig als je deze voor productbeheer gebruikt. Welke file bevat de 
meest recente data? Welke aanpassingen zijn er in de vorige versie 
gemaakt? Heb je onbedoeld belangrijke informatie overschreven? Deze 
manier van werken biedt niet altijd zekerheid. PIM geeft je team structuur 
zodat dit soort fouten tot het verleden behoren.  
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Consequent zijn is makkelijk  
Een gestructureerde werkwijze brengt ook een consequente 
invoer van informatie met zich mee. Consequentie in titels, beschrijvingen 
en overige informatie kan een obstakel zijn voor merchants. Het is 
verwarrend als een product in de front-end ‘hemd’ wordt genoemd en in 
de back-end ‘shirt’. Als je producten wilt zoeken via deze keywords dan kan 
dat nog eens lastig worden. Met een PIM-systeem is het makkelijk om 
consequent te blijven. Dat is prettig voor je klanten, maar ook voor je 
collega’s.  
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Rijke productinformatie  
De flow van productbeheer bestaat uit een grote variëteit aan informatie. 
Een goede PIM weet alle binnenkomende informatie te bundelen en delen 
met de bijbehorende afdelingen. Denk hierbij aan informatie zoals:  

Kern productinformatie  
SKU’s, UPC’s, productnaam, 
titel, beschrijvingen etc.  

Media bestanden  
Afbeeldingen, video’s, 
handleidingen, 
documenten, etc.  

Technische specificaties  
Maten, materialen, 
ingrediënten, licenties  

Taxonomie  
Categorieën, labels, 
variaties  

Leveranciers data  

Marketing Informatie  
SEO-invoer, share opties, 
keywords, open graph 
instellingen, etc.  

Aangepaste info voor 
kanalen  

Amazon titel, Google titel, 
Facebook beschrijving, etc.  

Lokale informatie  
Vertalingen, aangepaste 
voorwaarden, etc.  

Sales Informatie  
Prijzen, waardering/reviews 
etc.  
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Snellere onboarding voor 
leveranciers  
Voor bedrijven met meerdere leveranciers zal PIM heel wat zorgen uit 
handen nemen. Informatie is eenvoudig met leveranciers te delen en een 
groot deel van de onboarding is met een PIM-systeem te automatiseren. 
Hierdoor kunnen processen die soms maanden in beslag nemen veel 
sneller worden afgerond.  

Mapping functionaliteit  
Een erg handige functionaliteit die in PIM systemen zoals Akeneo zit is de 
mogelijkheid ingevoerde data 
te koppelen aan de data van je verkoopkanaal. Zo kan het zijn dat je 
leverancier een andere benaming gebruikt voor bepaalde elementen. Het 
label ‘artikelnummer’ wordt bijvoorbeeld in het e-commerce platform 
Magento aangeduid als ‘SKU’. In PIM kan je een mapping instellen die dit 
proces automatiseert. Zo hoeft dit niet na elke oplevering handmatig te 
worden aangepast.     
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     Artikelnummer  !    SKU



Voor welke bedrijven is PIM 
geschikt?  
        

! 

Bedrijven met 
meer dan één 

leverancier  

" 
Bedrijven met 

een 
omnichannel 

strategie  

# 
Bedrijven met 

meerdere 
configuraties  

$ 
Bedrijven met 
een wisselend 

product- 
assortiment  

Deze afdelingen zien PIM wel zitten  
Een voordeel van PIM is dat verschillende afdelingen aan 
productinformatie werken vanuit één centrale plek. Welke afdelingen 
hebben hier baat bij?  

Webshop Beheerder  
Webshop beheerders houden zich onder andere bezig met het toevoegen 
van nieuwe producten, het gebruiksvriendelijk maken van de shop en het 
monitoren van de conversie. PIM kan deze processen automatiseren.  

Leveranciers  
Leveranciers leveren naast de producten ook de bijbehorende informatie. 
Denk aan foto’s, video’s, handleidingen, specificaties en meer. Deze 
informatie kan afwijken van de vereisten voor je shoppingsplaform of de 
benamingen die je eigen bedrijf gebruikt. Een PIM-systeem met een 
mapping functionaliteit kan dit proces voor een groot deel automatiseren 
waardoor de onboarding van leveranciers aanzienlijk sneller zal verlopen.  
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Marketeers  
Marketing teams moeten soms 
grote hoeveelheden content 
jongleren om die vervolgens te 
vertalen naar een goede marketing 
campagne. Of het nou gaat om de 
SEO van een productpagina of het 
gebruiken van productinformatie 
voor een campagne, met PIM heeft 
de marketeer alle informatie in één 
overzicht.  

Legal  
Internationale multistores moeten 
rekening houden met de wetten 
van het desbetreffende land. Met 
PIM is het voor de legal afdeling 
een stuk makkelijker om informatie 
te overzien en aanpassingen te 
maken voor landen met een andere 
wetgeving.  

Klantenservice  
De klantenservice kan met gemak 
productinformatie terugvinden in 
de front- én back-end. Doordat er 
duidelijke informatie wordt 
weergegeven kan de 
klantenservice klanten sneller 
voorzien van informatie en hierdoor 
een betere service leveren.  

Jouw klanten  
Doordat je gestructureerd 
kwalitatieve productinformatie 
toevoegt aan je webshop zullen je 
klanten meer vertrouwen krijgen in 
jouw brand. Hierdoor zullen ze met 
plezier bij je blijven shoppen.  
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Een PIM-systeem voor de lange 
termijn  
PIM maakt je als bedrijf flexibel in je omgang met productinformatie. Het is 
schaalbaar en daarom een goede investering voor bedrijven die willen 
groeien.  

Een back-end die staat als een huis  
Met een PIM-systeem is de backbone van je shop in principe oneindig 
houdbaar. Doordat je dit proces apart houdt van de rest van de shop wordt 
het makkelijker te onderhouden en is het eenvoudig dit werkproces te 
optimaliseren.  

Denk bijvoorbeeld eens aan de front-end van je webshop, die elke 5 jaar 
met zijn tijd mee mag gaan. Maar de back-end wil je liever niet zo vaak 
aanpassen. Door de productinformatie in een apart systeem te beheren 
zorg je ervoor dat je flexibel kunt bewegen door het e-commerce 
landschap.  
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Wij raden Akeneo aan  
Akeneo is een Frans bedrijf dat zich specialiseert in open source PIM-
systemen. Het aanbod van Akeneo aanbod bestaat uit meerdere PIM-
systemen, waaronder een Community, Cloud en Enterprise edition.  

Wij kiezen vaak voor Akeneo vanwege het open source karakter van de 
software. Daarnaast bieden ze een extensie aan die het maken van een 
koppeling met Magento gemakkelijk maakt. Bovendien biedt Akeneo een 
gratis variant die bij veel shops volstaat. Hierdoor heb je alleen kosten voor 
onderdelen zoals infrastructuur en de implementatie.  

Ondersteunt meerdere shopping platforms  
Vanwege het omnichannel karakter van veel e-commerce bedrijven is de 
mogelijkheid om met gemak producten aan te bieden over verschillende 
kanalen essentieel. Akeneo ondersteunt meerdere shopping platforms en 
is te integreren met vrijwel alle veelgebruikte e-commerce software.  

Akeneo ondersteunt de volgende koppelingen:  

Online e-commerce software zoals Magento, OpenCart, Shopify en 
WooCommerce  

Marketplaces zoals Amazon, eBay, Etsy, AliExpress. Verkoop je ook via 
Bol. com of Marktplaats? Dat maken wij wel voor je.  

Mobile Apps voor iOS, Android en PWA  

POS - Point of Sale systemen (in-store kassasystemen)  

Brochures, catalogussen, folders, flyers  

Social media kanalen zoals Facebook, Twitter, Instagram en YouTube  
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Akeneo: Next level productvalidatie  
Het komt soms voor dat productinformatie binnen een webshop ontbreekt. 
Je bent ooit vast wel een webwinkel tegengekomen waarbij de informatie 
van een product ontbrak. De kans is groot dat dit jou als klant heeft 
afgeschrikt. Onvolledige productdata is voor webshops een probleem dat, 
zonder de juiste hulpmiddelen, lastig is op te lossen. Toch is er, met de 
juiste techniek, vaak meer mogelijk dan je denkt. 

Voorbeeld: Groothandel Sligro verkoopt tomaten en het veld voor de 
productomschrijving in hun systeem voor is 160 karakters lang. De 
leverancier vanuit bijv. Colombia die stuurt een productomschrijving met 
130 karakters, dat past. Maar een andere leverancier uit bijv. Argentinië die 
stuurt de omschrijving met 170 karakters. Wat je dan krijgt is dat de data 
niet wordt geïmporteerd in het PIM-systeem en uiteindelijk onvolledig in de 
webshop wordt getoond. 

Een oplossing voor dit probleem is Akeneo. Je kunt deze software 
gebruiken om de productdata vanuit verschillende leveranciers in te laden 
en te controleren of de kwaliteit van de data voldoende is. Voor deze 
controlepost kun je zelf de criteria instellen. Zo weet je zeker dat alle 
producten op de juiste manier worden weergegeven in jouw webshop. 
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Een aantal voorbeelden van criteria die je zou kunnen instellen: 

De productomschrijving moet minimaal …… karakters/woorden bevatten 

De productomschrijving moet minimaal …… lidwoorden bevatten 

De productomschrijving mag geen negatieve woorden bevatten 

De producttitels mogen geen spelfouten bevatten 

De productafbeeldingen moeten van minimaal …… resolutie zijn 

Er moeten per product minimaal ….. afbeeldingen zijn 

Met Akeneo kun je de productdata inladen en een duidelijk overzicht 
krijgen van welke producten bijvoorbeeld al zijn vertaald en welke nog 
moeten worden vertaald voor een Engelse storeview. Dit wordt binnen 
Akeneo aangegeven middels percentages. Hierdoor kun je makkelijk 
aangeleverde teksten van leveranciers koppelen aan producten in jouw 
webshop en zien welke ontbreken.  

Daarnaast krijg je ook een duidelijk overzicht van welke producten nog niet 
vertaald zijn. Zo kun je voor jezelf een handige to-do list maken, wat betreft 
productinformatie aanvullen/vertalen. Hierdoor verklein je de kans op 
fouten en zorg je ervoor dat jouw klanten altijd de juiste productinformatie 
op de productpagina’s van jouw webshop zien. 
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Q plus 
Een klant van TIG die gebruik maakt van Akeneo als validatiemiddel voor 
productinformatie, is Q plus. Q plus is een leverancier van een groot aantal 
technische en maatwerk producten. Hiervoor werkt zij samen met veel 
verschillende leveranciers die allemaal 
productdata moeten aanleveren. Alle 
productinformatie wordt in het PIM-
systeem opgeslagen, voordat deze 
worden doorgezet naar de webshop. De 
validatiefunctie van Akeneo is voor een 
organisatie zoals Q plus dus perfect. De 
producten worden na controle, vanuit het 
PIM-systeem doorgevoerd naar haar 
webshop. Hierdoor voorkomt zij fouten 
in de producten die zij op haar 
webshop plaatst. 

Een tweede functie 
Er is naast de eerste manier die we hebben beschreven, ook tweede 
manier waarop je Akeneo kunt inzetten. Dit doe je door de data die je van 
leveranciers krijgt, m.b.v. Akeneo, te controleren of deze voldoet aan jouw 
criteria. Hiervoor kun je zelf een format bepalen waar deze aan moet 
voldoen. Voorbeeld: Je krijgt intern een EAN-nummer binnen en je krijgt 
van de leverancier een leveranciersnummer. In je webshop maak je de 
keuze om zowel het EAN-nummer als het leveranciersnummer te tonen. 
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Je kunt Akeneo zo inrichten dat wanneer bijvoorbeeld een 
leveranciersnummer een letter bevat, terwijl dit enkel uit cijfers zou moeten 
bestaan, dat dit product niet wordt getoond in de webshop. De data die je 
over het product hebt wordt wel opgeslagen, alleen wordt deze pas 
doorgezet op het moment dat je deze fout oplost. Hiervoor kun je ook een 
overzicht krijgen van alle producten die fouten bevatten en om die reden 
niet zijn doorgezet. Zo kun je op een overzichtelijke manier aan de slag met 
het aanpassen van producten die fouten bevatten en voorkom je dat 
klanten verkeerde informatie te zien krijgen. Deze functionaliteit krijg je 
standaard bij het gebruiken van Akeneo. 

Doorontwikkeling door TIG 
Wij van TIG hebben hier zelf nog aan lopen sleutelen zodat deze 
functionaliteit kon worden uitgebreid. Met de aanpassingen van TIG, heeft 
deze functionaliteit zich uitgebreid doordat er een stukje intelligentie aan is 
toegevoegd. Zo detecteert de software nu niet enkel of het artikelnummer 
klopt, maar ook of er bijvoorbeeld spelling/taalfouten in zitten. Bij de 
import voert de software een bepaalde controle uit over de data en deze 
markeert hij dan als incompleet omdat er dan spelling/taalfouten in zitten 
of omdat er velden ontbreken/te veel karakters bevatten. Hierdoor bouw je 
een eigen database op met alle fouten die zijn gemaakt. 

Naast het detecteren van deze fouten, is het met Akeneo ook mogelijk om 
dit soort fouten direct op te lossen. Met de uitbreiding van TIG, kan de 
software automatisch spelling/taalfouten oplossen en deze vervangen met 
het juiste woord. De producten die niet worden doorgezet naar de 
webshop worden gemarkeerd en in een overzicht gezet. Degene die 
binnen de organisatie hiervoor verantwoordelijk is, kan met dit overzicht de 
producten aanpassen en deze handmatig doorzetten naar de webshop. 
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Naast het controleren van productbeschrijvingen, titels, 
leveranciersnummers, etc. kun je Akeneo ook inzetten voor het valideren 
van productafbeeldingen. Ook hiervoor kun je zelf de criteria instellen zoals 
formaat, aantal afbeeldingen, minimale resolutie en meer. Net zoals bij de 
producttitels en productomschrijvingen, worden producten die hier niet 
aan voldoen niet doorgezet naar de webshop. Ook hiervan krijg je een 
duidelijk overzicht waarmee je fouten kunt opsporen en oplossen. Hiermee 
zorg je ervoor dat alle informatie die wordt doorgezet naar jouw webshop 
kloppend is. 

Akeneo en PIM-systemen in het algemeen zijn gericht op het zo snel 
mogelijk verrijken van je productdata. In een standaard back-end van een 
webshop, laten we hierbij Magento als voorbeeld nemen, kun je producten 
opzoeken en de beschrijving, titels, afbeeldingen, etc. wijzigen. Dit is veel 
handwerk en dit is niet meer te doen als je honderden producten in je 
catalogus hebt. Daarnaast krijg je ook niet een duidelijk overzicht van 
producten die fouten bevatten. Dit is waar een sterk PIM-systeem het 
verschil maakt. Dit bespaart jou als merchant enorm veel tijd en in het 
verlengde daarvan, veel geld. 

TIG | PIM MAAKT JOUW WERK MAKKELIJK 23



PIM is leidend 
Het is volgens TIG best practice om je PIM-systeem altijd leidend te laten 
zijn als het gaat om productinformatie. Het is handig om voor alles wat 
draait om productinformatie, te werken vanuit een PIM-systeem zoals 
Akeneo. Voornamelijk omdat je al deze data (na een grondige controle 
vanuit het systeem), kunt door publiceren naar kanalen zoals je webshop of 
een online catalogus.  

Vanuit een PIM-systeem kun je productinformatie niet alleen door 
publiceren, maar er ook voor zorgen dat deze in de juiste kwaliteit, op het 
juiste kanaal terecht komt. Voor bijvoorbeeld je webwinkel kun je instellen 
dat het PIM-systeem productafbeeldingen in een bepaald formaat laat zien. 
Als je naast je webwinkel ook bijvoorbeeld een old-school catalogus wilt 
laten drukken, dan kun je met een PIM-systeem instellen dat de 
afbeeldingen met een goede resolutie voor drukwerk wordt verstuurd. Je 
hebt op deze manier altijd de maximale kwaliteit voor het bijhorende 
medium, zonder dat je hier extra werk aan hebt. 
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Voor wie is Akeneo geschikt? 
Je hebt nu veel informatie gehad over wat Akeneo precies kan, maar hoe 
weet je nu of deze software bij jouw webshop past? Vanuit onze optiek past 
Akeneo perfect bij e-commerce bedrijven die niet afhankelijk willen zijn van 
enkel hun ERP-pakket of de back-end van hun webshop.  

Daarnaast is deze software geschikt voor bedrijven die veel (denk aan 
honderden) producten aanbieden en samenwerken met veel verschillende 
leveranciers, die ieder hun eigen productinformatie aanleveren. Ook is het 
handig om een PIM-systeem zoals Akeneo te implementeren wanneer jouw 
organisatie internationale ambities heeft en deze via verschillende online 
kanalen (denk aan verschillende storeviews in Magento), in verschillende 
talen wilt bereiken. Zo kun je bijvoorbeeld een vertaler toegang geven tot 
je PIM-systeem en hoeft deze niet in de back-end van je webshop rond te 
neuzen.  

Heb je nog lang geen 100 
producten in je webshop? Dan 
raden wij je aan om dit gewoon in 
de back-end van je webshop te 
doen. Een systeem zoals Akeneo 
voegt dan niet veel toe. 
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Wat kost een PIM-systeem?  
Laten we een ding voorop stellen: het implementeren van een PIM-systeem 
is een investering. In het begin doet het misschien even pijn, maar je 
verdient het dik terug in tijdsbesparing en het verbeteren van de 
productkwaliteit.  

Een PIM-systeem zelf hoeft helemaal niet duur te zijn. Akeneo biedt 
bijvoorbeeld een gratis variant aan die in de meeste gevallen volstaat. 
Hiervoor moet je wel denken aan de kosten voor de infrastructuur en de 
implementatiekosten die afhangen van de grootte van de shop en de 
complexiteit van je koppeling.  

Nieuwsgierig naar de specifieke kosten voor jouw bedrijf? Neem contact 
op met Imre en bespreek de mogelijkheden.  
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Sales  

sales@tig.nl  

+31 20 21 81 000 

http://www.tig.nl/contact
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Meer zekerheid met de best  
passende e-commerce oplossing

tig.nl | Kabelweg 37, Amsterdam | 020 21 81 000

http://tig.nl
tel:020%2021%2081%20000
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