ETIM-EXTENSIE INRIVER PIM

CTAC ETIM PRODUCT
CLASSIFICATION
Specificeer technische gegevens
op een industriestandaard manier

Met de Ctac ETIM-productclassificatie-extensie kunnen organisaties hun
technische productgegevens volledig beschrijven in de industriestandaard
ETIM-classificatie-indeling. Door de ETIM-standaard te gebruiken, zijn
bouwbedrijven en groothandelaren bijvoorbeeld verzekerd van het kunnen
uitwisselen van gegevens in de hele keten.

De Ctac ETIM extensie voor inRiver PIM maakt het

Statische en dynamisch variant

mogelijk om technische en commerciële kenmerken van

De extensie van Ctac kent een statische en een dynami-

een product op een eenvoudige manier vast te leggen.

sche variant. De statische variant is een versie die niet

Door een ETIM-klasse toe te kennen aan een product,

automatisch geactualiseerd wordt. De dynamische vari-

genereert de extensie automatisch een template volgens

ant verwerkt automatisch updates van ETIM, waardoor u

de features van ETIM. Met behulp van bestaande of zelf

erop kunt vertrouwen dat productclassificaties altijd

toegekende synoniemen vinden uw gebruikers snel de

actueel zijn. Wijzigingen door updates worden auto-

juiste klasse.

matisch verwerkt, gerapporteerd en gesignaleerd per
product. U krijgt direct inzicht in nieuwe features of

Ondersteuning van ieder taalpakket

aanvullende waarden en kunt ze meteen verwerken.

Ieder template bevat invoervelden die volledig overeenkomen met de features van de betreffende klasse.

ETIM-extensie voor Excel

Features worden in PIM als CVL-velden weergegeven,

Gebruikt uw organisatie Microsoft Excel om productdata

waardoor u geen ongeldige waarden kunt toekennen.

in bulk te onderhouden? Ctac levert ook een extensie

De extensie ondersteunt alle taalpakketten van ETIM.

voor het importeren en exporteren van ETIM-gegevens.

Daardoor is onderhoud en publicatie van data in iedere

Zo genereert u snel en eenvoudig een Excel werkboek,

beschikbare taal mogelijk.

met daarin een werkblad met producten en bijbehorende
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features per ETIM-klasse. De extensie neemt lijstwaarden

Maken uw afnemers gebruik van een datapool? Dan pu-

automatisch over, waardoor u geen ongeldige waarden in

bliceert u productdata mét een ETIM-classificatie binnen

Excel kunt kiezen. Na het importeren van het verrijkte

een handomdraai met de Ctac BMEcat Connector.

Excel-werkboek zijn producten direct bijgewerkt in

De connector integreert naadloos met inRiver PIM en

inRiver PIM. Bovendien kunt u met de Excel-extensie ook

communiceert met iedere datapool die het BMEcat-

data exporteren om afnemers te voorzien van product

formaat ondersteunt.

data. De output is volledig te configureren.

FEATURES

SUPPORT

•	Geen onderhoud: klasse-updates worden

•	Wereldwijde classificatienorm voor de bouw,

automatisch opgehaald van ETIM international
•	Eenvoudige selectie van ETIM-groepen / klassen
met behulp met ETIM-synoniemen en / of
aangepaste synoniemen
•	Automatisch gegenereerde specificatiesjablonen
met behulp van ETIM-functies
•	Massale update van ETIM-gegevens met behulp
van de Excel-export- / importfunctie
•	Detectie / kennisgeving / logging van ETIMfunctiewijzigingen op productniveau
•	Detectie / melding van gemengd klassengebruik
op varianten van 1 product
•	Gemakkelijke kopieerfunctie voor nieuwe

installatie en maritieme sector, inclusief
fabrikanten, groothandelaren en installateurs
•	ETIM statische versie (vanaf versie 6.0) of
ETIM dynamisch
•	Momenteel 5000 klassen en in de toekomst
nog meer uitbreidingen
•	Beschikbaar in 12 talen
•	Geschikt voor inRiver PIM 6 (on-premise) of
inRiver PMC (SAAS)
•	Voorbereid voor ETIM-modelleringsklassen
(BIM-objecten)
•	Geschikt voor inRiver PIM 6 (on-premise) of
inRiver PMC (SAAS)

productvarianten
•	Ondersteuning van inRiver PIMgegevensindicator voor ETIM-gegevens
•	BMEcat outbound connector voor datapoolconnectiviteit (2BA, InstallData)
•	INSBOU inbound connector voor het importeren
van ETIM-productgegevens

Meer weten over de ETIM product classification van Ctac? Neem dan contact met ons op.
Email: info@ctac.nl
Tel: +31 (0)73 692 06 92
www.ctac.nl

