
PIM  

Product Information Management 

Waarom je niet zonder kunt. 

Waarom je klanten niet zonder willen. 

Waarom een onafhankelijk PIM-advies zich altijd terugbetaalt. 
 

 

Investeren in PIM – je komt er niet omheen 
 
Je kunt er nauwelijks omheen als ondernemer in de bloeiende Ecommerce-sector. De aanschaf en 
implementatie van een PIM-systeem (Product Information Managementsysteem) is bepalend voor je 
omzet en concurrentiepositie. Bij een piepkleine webwinkel die met een beperkt productaanbod een 
niche bedient, kom je nog net weg met conventionele systemen. Maar bij een breder 
productaanbod, meer data mutaties, groei- en Omni-Channel-ambities, of product feeds voor je 
resellers, zul je vroeg of laat moeten investeren in PIM. In dat geval geldt: hoe vroeger hoe beter. 
Maar doe het wel in één keer goed en laat je adviseren. 
 
De kunst van het kiezen 
Welk systeem kies je? Op basis van welke functionaliteiten en eigenschappen bepaal je welk systeem 
past bij jouw specifieke bedrijfsmodel en de vereiste flexibiliteit heeft om met jouw succesvolle 
bedrijfsvoering mee te groeien? Hoe maak je een verantwoorde keus uit een overweldigend aanbod? 
Bij Ecommerce Result kennen we de markt en bijbehorende aanbieders. We weten wat PIM in 
essentie moet doen en prikken door de commerciële ruis heen. Onze ruime advies- en 
managementervaring bij uiteenlopende (Ecommerce) ondernemingen biedt een solide basis om voor 
elke specifieke vraag een specifieke oplossing te bieden.  
 
De kracht van een onafhankelijk advies  
Het aanmeten van een PIM-systeem is geen confectie maar een “maatpak”. Daarbij kun je maar 
beter verzekerd zijn van een deskundig en vooral onafhankelijk advies. Dat is je eerste, meest 
verstandige investering in PIM. Je voorkomt er teleurstellingen mee en je investering in zo’n 
onafhankelijk advies betaalt zich dubbel en dwars terug. Investeren in een geavanceerd Product 
Information Managementsysteem levert je veel efficiency en commerciële slagkracht op. Hoe het 
werkt en waarom je beter niet over één nacht ijs kan gaan, zetten we in dit schrijven op een rij. 
 
 

PIM – wat het is en doet 
 
Een gespecialiseerde Product Information Management oplossing stelt je in staat om efficiënt om te 
gaan met productinformatie. Het is een adequaat antwoord op de toename van data over en rond 
producten én op het groeiende aantal producten en kanalen. Eerder had je voldoende aan informatie 
over distributie/logistiek en sales. Daar volstond ERP voor, als slim voorraad- en leveringssysteem. 
Maar dat is niet meer voldoende. 



 
 
 
Meer data, meer efficiency 
Met de volwassenwording van Ecommerce, nam ook de behoefte aan data toe. Dat is vooral 
ingegeven door de online klant die deugdelijke en uitgebreide productinformatie eist. Niet alleen in 
de vorm van een productomschrijving en een prijs, maar het liefst in combinatie met 
(instructie)video’s, reviews, SEO informatie, up- en crossell items, handleiding etc. Met een PIM-
systeem kun je dat centraal en automatisch realiseren. Bovendien kun je, zowel in de B2C- als in de 
B2B-sfeer datafeeds koppelen aan online marktplaatsen als Amazon, BOL, Ebay, en noem maar op. 
De data kun je gemakkelijk variëren en afstemmen op acties en aanbiedingen. 
 
Pim biedt de groothandel/(merk)leverancier de mogelijkheid om resellers te voorzien van 
onbegrensde hoeveelheden dynamische product feeds. Nu levert men nog vaak Excel-bestanden met 
snel verouderende data. Met PIM realiseer je een directe koppeling met de systemen van je 
wederverkopers en hun eventuele webshops. Dit gebeurt via CSV, XML, of een webservice. 
 
Professioneel beheer van de groeiende hoeveelheid productinformatie met een geavanceerd 
Product Information Managementsysteem helpt bij het: 
 

 professionaliseren van je productpresentatie; 

 verlagen van de content beheer kosten; 

 sneller produceren, distribueren en live brengen van product content; 

 het internationaliseren van je product content door slimme vertaal workflows; 

 optimaliseren van de customer journey; 

 maximaliseren van de online conversie en customer loyalty; 

 terugdringen van retourzendingen door slimme content; 

 eenvoudig implementeren van een Omni-Channel strategie; 

 stroomlijnen en automatiseren van product data feeds (B2C en B2B); 

 koppelen van product data feeds aan online marktplaatsen. 
 
Laat geen kansen liggen 
Bij een klein Ecommerce-bedrijf, met een beperkt, inzichtelijk productaanbod, is het beheer van 
productinformatie nog tot op zekere hoogte uit te voeren met conventionele software, zoals een 
ERP-pakket. Zo’n systeem helpt je bij het automatiseren van kritieke bedrijfsprocessen en levert   
informatie op waarmee je beter aan de wensen van je klanten kunt voldoen. Maar het is géén 
efficiënte specialistische software voor de productie, bewerking en distributie van gedetailleerde en 
complexe productinformatie. Bij een wat groter, gevarieerder assortiment loop je als snel tegen 
beperkingen aan. Daardoor loop je verkoop- en omzetkansen mis. Ambieer of hanteer je een Omni-
Channel strategie en/of een long tail strategie, waarbij je mikt op verkoopvolume? Dan is toepassing 
van het juiste PIM-systeem sowieso een kernvoorwaarde om succesvol te zijn. 
 
 

Productinformatie als sales driver 
 

Een geavanceerd, goed geïmplementeerd PIM-systeem waakt over de betrouwbaarheid, kwaliteit en 
actualiteit van je productinformatie. Waarom dat belangrijk is? Het antwoord is simpel: omdat 
(potentiële) klanten dat willen. De praktijk leert dat consumenten sneller tot een aankoop overgaan 
als de productinformatie compleet, correct en op alle sales kanalen consistent en herkenbaar is. 
Betrouwbare informatie trekt potentiële klanten over de streep en versterkt de binding met 



bestaande klanten. Bovendien stelt PIM je in staat om snel en doelmatig in te spelen op de 
marktdynamiek, nieuwe klanten/doelgroepen aan te spreken, en effectief te internationaliseren. 
 
Goed om te weten 
Natuurlijk, het is een investering, de aanschaf en implementatie van een PIM-oplossing. Maar besef 
dat PIM je eenvoudigweg meer doet verkopen. De volgende feiten zijn goed om te weten: 
 

 deugdelijke, gedetailleerde productinformatie schept vertrouwen; 

 hoe duurder of complexer je producten zijn, hoe meer je (potentiële) klanten erover willen 
weten; 

 de concurrentie wordt uitgevochten op details en voor online shoppers is het vergelijken van 
prijzen en specificaties dagelijkse routine; 

 actuele, product-gerelateerde reviews spelen vaak een beslissende rol in de customer 
journey; 

 klanten haken af als de geboden productinformatie niet altijd en overal optimaal en 
consistent is. 

 
Het PIM-momentum 
Iedereen heeft zijn eigen moment om daadwerkelijk tot de aanschaf en implementatie van een 
passend PIM-systeem over te gaan. Exacte richtlijnen zijn niet te geven, maar zodra je 
productaanbod groter en diverser wordt, kun je de investering beter niet al te lang uitstellen. Ook als 
je jouw producten aanbiedt of gaat aanbieden via verschillende offline en online kanalen of wilt gaan 
internationaliseren is het moment daar om PIM te omhelzen.  
 
Betere productinformatie doet beter verkopen 
Nog twee redenen: je hebt te maken met veel mutaties in de productinformatie en je levert aan 
meerdere landen in meerdere talen. Slim geautomatiseerd Product Information Management 
bespaart je veel tijd ( dus geld ) en rompslomp, minimaliseert de kans op afwijkingen in de geboden 
informatie en optimaliseert de customer journey. Betere productinformatie doet beter verkopen. Je 
wint nieuwe klanten, bindt bestaande klanten, verhoogt de kans op conversie, verbetert je reputatie 
en vergroot je omzet. 
 
 

Investeren in PIM – jouw klantreis 
 

Redenen te over, zoals hiervoor geschetst, om je investering in een professioneel Product 
Information Managementsysteem niet langer uit te stellen, maar over te gaan tot actie. Daarmee 
dient zich een uitdaging aan: hoe bereid je je voor, waar haal je zélf betrouwbare informatie 
vandaan, en waar baseer je je uiteindelijke keus op? 
 
Kostenindicatie 
Investeren in PIM is een serieuze stap. De kosten zijn aanzienlijk en lopen behoorlijk uiteen. Voor een 
basisoplossing moet je rekenen op een investering van € 20.000,- tot € 50.000,- Uitgebreidere PIM-
systemen kosten tussen de € 50.000 en € 250.000. Voor grote Enterprise systemen kan de prijs 
oplopen tot wel € 1.000.000,- of meer. Er bestaat een handvol Open Source-oplossingen, maar daar 
wordt vaak niet voor gekozen vanwege het continue onderhoud wat vanuit de eigen organisatie 
geïnitieerd moet worden. Per saldo kost dit vaak meer dan een Closed Source oplossing. 
 
Investering in de lange termijn 
Naast de eenmalige implementatiekosten betaal je jaarlijks voor een abonnement (SAAS) of licentie 
fee voor updates en onderhoud. Ook die kosten zijn gerelateerd aan de kenmerken van het systeem 



dat je kiest. Het is dus essentieel om te inventariseren wát je precies voor jouw (Ecommerce) 
activiteiten nodig hebt om succesvol te zijn en te groeien, en daar de voorselectie op af te stemmen. 
Bedenk dat je investeert in de lange termijn! 
 
Liever in één keer goed 
Een goed Product Information Managementsysteem biedt efficiënte oplossingen voor alle 
uitdagingen rond beheer, bewerking en distributie van productgegevens. Zo complex als dat proces 
is, zo complex zijn PIM-systemen. Ze grijpen behoorlijk in op je bedrijfsvoering. Sluit de gekozen 
oplossing daar niet naadloos op aan, dan heb je een probleem. Dan zit je met een investering die je 
meer frustraties dan voordeel oplevert. Investeer liever in één keer goed. 
 
Inventarisatie 
Ter voorbereiding van je investering doe je er goed aan een inventarisatie te maken. Daarmee heb je 
een blauwdruk in handen met de criteria die voor jouw bedrijfsambities en - processen belangrijk 
zijn. Te beantwoorden vragen zijn onder meer: 
 

 wat is de huidige omvang van en variëteit in je productaanbod en wat verwacht je voor de 
komende jaren? 

 zitten er veel en frequent mutaties in je productinformatie en wat zijn je bronnen? 

 wat zijn je internationale ambities? 

 verkoop je via meerdere (online) kanalen of ben je van plan dat te gaan doen? 

 wie is verantwoordelijk voor wat en welke IT-skills heb je zelf in huis? 

 wie gaan het systeem gebruiken en hoe ga je dat organiseren? 

 met welke bestaande bedrijfssystemen moet je nieuwe PIM-systeem communiceren? 
 
Groot en groeiend aanbod 
Het aanbod van PIM systemen is groot en groeit nog steeds, wat logisch is in het licht van de vlucht 
die Ecommerce neemt. Leveranciersnamen die je gaat tegenkomen, zijn onder meer: Inriver, SAP 
Hybris, Informatica, Perfion, Contentserv, Oracle, Salsify, Enterworks en Riversand. Ieder merk heeft 
zijn eigen ‘Unique Selling Points’, maar ook zijn minpunten. Daar hoor je de verkopers echter niet 
over. Prijzen en prestaties verschillen enorm en “alles kan”. 
 
Onafhankelijk advies en daadkrachtige ondersteuning 
De selectie van een perfect passende PIM oplossing is een gecompliceerd project dat kennis en 
betrokkenheid vergt. Als de omvang van je bedrijf dat toestaat, verdient het aanbeveling om er een 
dedicated persoon/team voor vrij te maken. Met een heldere opdracht en planning. 
 
Dan nog is het een tijdrovende aangelegenheid om de markt en mogelijkheden in kaart te brengen, 
te leren van ervaringen van andere bedrijven, en objectieve informatie te verzamelen. Wat is waar? 
 
Is dat een probleem? Staat dat een goede beslissing op korte termijn in de weg, zodat je ongewild 
kansen laat liggen? Nee. Ecommerce Result kent het aanbod, kent best practices uit de eerste hand, 
en garandeert als onafhankelijke adviseur objectieve informatie ter ondersteuning van je 
beslissingsproces. Wij hebben in het recente verleden honderden implementaties geanalyseerd en 
ondersteund. We kennen de systemen, we kennen de leveranciers, de prijzen en de mogelijke 
kortingen.  



 

 

Het Ecommerce Result PIM-servicepakket 
 

Ecommerce Result ondersteunt je als ervaren advies- en managementbureau bij het maken van een 
inventarisatie en de vertaling daarvan in een wensen- en eisenpakket op maat. Daarbij dienen best 
practices bij onze klanten vaak als leidraad. Hier gaat altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek 
aan vooraf. 

Onafhankelijk advies 
Wij brengen een onafhankelijk advies uit, gebaseerd op een kritische vergelijking van verschillende 
systemen en aanbieders die matchen met jouw wensen- en eisenpakket. Hier zijn objectieve prijs-
/kwaliteitsvergelijkingen bij inbegrepen. Ook geeft ons advies inzicht in het serviceniveau van de 
leveranciers en de periodieke gebruikers- en updatekosten.  

Management 
Vervolgens bieden wij concrete proces- en managementondersteuning bij de definitieve selectie. 
Denk aan: 

 in kaart brengen van de juiste specificaties 

 begeleiding van het offertetraject; 

 opstellen van een stappenplan; 

 prijsonderhandelingen met de leverancier; 

 contractonderhandelingen; 

 project voorbereiding. 
 

Wij kennen de prijzen, de marges en de mogelijke kortingen. Vanuit onze praktijkervaring laten we je 
zien hoe je het implementatieproces intern doelmatig organiseert en de druk op je organisatie 
minimaliseert. Tijdens de implementatie houden we een oogje in het zeil en zijn we in elke fase 
aanspreekbaar. We blijven desgewenst de kwaliteit voor je bewaken. 

Onze PIM-advies- en management services gaan voor maximaal resultaat voor jouw Ecommerce-
activiteiten. Product Information Management opent veelal een nieuwe wereld, voegt een dimensie 
toe aan jouw onderneming en geeft je omzet een boost. Wij helpen je de juiste keuzes te maken en 
optimaal te profiteren van de commerciële kansen en slagkracht die PIM biedt. 

Klaar voor PIM? 
Bel of mail ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dan zetten we de mogelijkheden 
en kosten van een PIM-advies- en managementtraject graag voor je op een rij, afgestemd op 
jouw bedrijf. En we laten je zien dat een onafhankelijk advies zich altijd terugbetaalt. 

Bel 085 888 4750 

Mail      pim@ecommerceresult.com 

Of maak een afspraak via ecommerceresult.com/contact 
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