
Perfion & Umbraco

Productinformatiebeheer voor Umbraco CMS 
met de best-of-breed PIM plug-in voor Umbraco 



Verbeter de aanwezigheid van 
uw website met Perfion en Umbraco

Met de standaard, out-of-the-box Perfion  
PIM-plug-in voor Umbraco kunt u de bestaande 
productinformatie in uw Perfion PIM direct op 
uw Umbraco-pagina’s gebruiken:

• Zonder vertragingen
• Zonder import of export van gegevens
• Zonder gedoe

De plug-in ondersteunt Umbraco CMS, Umbraco 
Cloud en Umbraco Heartcore.

Op transacties gebaseerde gegevens,  
bijvoorbeeld prijzen en de voorraad, blijven in 
uw ERP, maar kunnen ook via Perfion worden 
beheerd.

”Perfion maakt het mogelijk om 
complexe productinformatie in vele 
talen en voor verschillende sectoren 
op een zeer eenvoudige en efficiënte 
manier te verwerken.”

Shane Duff, Marketing Manager
Vikan A/S

Productgegevens in Umbraco zijn 
altijd bijgewerkt en doorzoekbaar

Door te dienen als Single Source of Truth maakt 
Perfion het eenvoudig om uw websiteaanwezig
heid te verbeteren met veel meer real-time 
productinformatie:

U kunt uw productfuncties in Perfion modelleren 
door ze eenvoudig te slepen en neer te zetten 
en ze onmiddellijk beschikbaar te maken op uw 
Umbraco-websites, zonder codering.

Geavanceerd zoeken en filteren
Met de Umbraco-Perfion-verbinding hebt u de 
volledige controle over hoe de informatie wordt 
gecategoriseerd en weergegeven met betrekking 
tot geavanceerd zoeken en filteren.

   

Internationale websites in een 
oogwenk lanceren

Het Perfion PIM-systeem verwerkt  
productgegevens in alle talen en maakt  
duidelijke vertaalprocessen mogelijk, zodat u 
productinformatie op verschillende markten net 
zo snel kunt ontvangen als wanneer u in één 
taal werkt.

Het is niet nodig om voor elk land afzonderlijk 
nieuwe websites vanaf nul te bouwen.

De gegevensset van elke nieuwe taal kan  
onmiddellijk op uw Umbraco-platform worden 
gepubliceerd, waardoor de drempel voor 
toegang tot nieuwe markten wordt verlaagd.



Perfion, Umbraco en uw ERP
voor de perfecte website-ervaring

Vijf grote voordelen van het verwerken van productgegevens 
voor Umbraco in het Perfion PIM-systeem

Single Source of Truth
Neem de volledige controle door het onderhoud 
van alle productinformatie vanaf één plek voor 
Umbraco en al uw andere kanalen te verzorgen.

Altid data i realtid i Umbraco
Zorg voor realtime productinformatie in  
Umbraco dankzij een dynamische  
gegevensstroom rechtstreeks vanuit Perfion.

Modelleren van productkenmerken zonder  
beperkingen
Modelleer productfuncties in Perfion met  
eenvoudige drag-and-drop en stel ze  
onmiddellijk beschikbaar op uw Umbraco- 
website, zonder codering.

Maakt internationale groei mogelijk
Breid uw bedrijf uit naar nieuwe markten door 
simpelweg nieuwe taallagen toe te voegen.

Sænker Time-to-Market
Verkort de time-to-market van uw producten 
aanzienlijk en verbeter uw concurrentiepositie.



Perfion PIM en Umbraco – twee Best-of-Breed oplossingen

Zowel Umbraco als Perfion zijn volledig gericht op het ontwikkelen van extreem  
gebruiksvriendelijke ”plug & play”-standaardoplossingen die echt waar voor hun geld bieden. 
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Waarom de verbinding tussen Perfion en Umbraco 
online publiceren eenvoudig maakt

De Perfion PIM-oplossing is geïntegreerd in Umbraco CMS en uw ERP. Dit betekent dat ERP- en 
Perfion-gegevens gebruikt kunnen worden in combinatie met Umbraco om websites te maken 
met content die in real-time wordt bijgewerkt.

Samengevat: 

» Mastergegevens van het bedrijf worden opgeslagen in het ERP

» Vanuit Perfion stroomt productinformatie, inclusief ERP-gegevens, rechtstreeks naar 
   Umbraco CMS

» Umbraco verzorgt de online publicatie

Perfion is de standaard Product Information 
Management (PIM)-oplossing voor bedrijven met 
een complexe productstructuur of bedrijven die 
behoefte hebben aan meertalige meerkanaals-
communicatie. Met Perfion krijgt u één enkele 
bron van waarheid voor productinformatie die 
u de controle geeft over alle productgegevens, 
waar ze ook worden toegepast.

Umbraco is een van de meest gebruikte Web 
Content Management-systemen. Het staat in de 
top vijf van populairste serverapplicaties en  
behoort tot de tien populairste  
opensourcetools.


