
Product Information Management 
in SAP

Met Perfion kunt u rechtstreeks met live bijgewerkte  
ERP-informatie werken – bijvoorbeeld prijzen en  
voorraadberekeningen – vanaf dezelfde locatie als vanwaar u 
alle andere soorten productgegevens hanteert.



Product Information Management 
in SAP

Met Perfion krijgt u Product Information Management (PIM), dat 
voor 100% geïntegreerd is met uw SAP ERP- of S/4HANA-oplossing.  

Als u met het Perfion PIM-systeem rechtstreeks 
in SAP werkt, kunt u:

 al uw productgegevens vanaf één enkele 
locatie beheren, d.w.z. beschrijvingen,  
technische specificaties, afbeeldingen,  
videomateriaal e.d. van Perfion SAMEN MET 
de transactionele gegevens van SAP

 op een dynamische manier brochures,  
gegevensbladen en andere  
marketingmaterialen aanmaken, met  
gegevens die altijd actueel zijn in een  
drukklaar pdf-formaat

 eenvoudig productgegevens van Perfion en 
SAP exporteren naar apps, websites,  
webshops en online-portalen

Voordelen van de 100%-integratie
 van PIM met SAP

Als u met Perfion rechtstreeks in SAP 
werkt, is het voordeel dat uw ERP-systeem  
eenvoudig en gestroomlijnd blijft. Hier bevinden 
zich alleen transactionele gegevens; alle andere 
gegevens bevinden zich in Perfion. Op die manier 
bereikt u een hogere mate van standaardisatie en 
zijn er minder modificaties van uw ERP-oplossing  
nodig, terwijl u toch met gegevens van beide  
systemen tegelijk kunt werken.

Voordeel van minder 
modificaties aan SAP

Wanneer u het aantal modificaties van uw 
ERP-systeem beperkt, worden de bedrijfskosten 
van uw systeem lager. Als het ERP-systeem al-
leen transactionele gegevens bevat, worden de 
prestaties beter. U kunt ook sneller en veiliger 
upgraden naar een nieuwe versie als u met mind-
er aanpassingen rekening hoeft te houden.

Voordeel van het rechtstreeks 
aanmaken van publicaties 
in Perfion

Het voordeel van het dynamisch aanmaken 
van brochures, gegevensbladen en andere  
publicaties via het met SAP geïntegreerde  
Perfion, is dat Perfion 
gegevens uit het ERP- 
systeem ophaalt op het mo-
ment dat ze moeten worden 
gebruikt. Zo kunt u er zeker 
van zijn dat alle gegevens in 
uw nieuwe publicatie up to 
date en geldig zijn.

U kunt ook snel mappen, 
prijslijsten en gegevensbla-
den genereren met inhoud 
en prijzen die aan uw 
specifieke klanten zijn 
aangepast. 

”Met Perfion besparen we 90% van 
de tijd die we eerder gebruikten om 
een artikel uit analoge gegevens-
bronnen over te typen. Bij de creatie 
van de catalogi zullen we een  
vergelijkbare hoeveelheid tijd  
besparen. De kwaliteit van de  
ordergegevens is ook aanzienlijk  

verbeterd.”

Manfred Scheunemann
Master of Science in Information Technology
Eisen-Fischer GmbH



Met Perfion als tussenschakel voorkomt u dus dat u een heleboel irrelevante producten in SAP moet 
creëren, zodat het ERP-systeem eenvoudig en gestroomlijnd blijft. 

Perfion is geïntegreerd in uw SAP GUI of Fiori toepassing door het inbedden van de Perfion Web  
Client, die onmiddellijk gegevens over het artikel dat u in SAP bekijkt weergeeft:

100%-integratie van PIM in SAP
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