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Productinfo altijd up-to-date
Hans de Gier, SyncForce: ‘We centraliseren de data direct bij de bron’
Voor fabrikanten is het vaak een uitdaging om alle productinformatie op de juiste manier aan
te leveren bij de verschillende kanalen. “Dit is op te lossen door met één softwaresysteem te
werken dat alle informatie centraliseert en vervolgens per kanaal distribueert”, zegt Hans de
Gier. “Dit vermindert de kans op fouten en garandeert dat alle informatie op alle kanalen altijd
up-to-date is.”

kunnen bijvoorbeeld besluiten om de hoeveelheid suiker of zout in hun producten
in stappen te verlagen. Zodra de receptuur
van deze producten wordt aangepast, wordt
deze wijziging automatisch doorgevoerd
in alle informatie die aan de verschillende
kanalen wordt geleverd. Zo is het etiket, de
webshop en de informatie die retailers geleverd krijgen altijd up-to-date.”

Digitalisering etiket
Oudenhooven verwacht dat het centraal
publiceren van productinformatie in de
toekomst onmisbaar is. Dit wordt versterkt
doordat de informatiebehoefte van de
markt alleen maar verder toeneemt. “De
Hans de Gier en Paul Oudenhooven: “Het managen van productinformatie is een ingewikkeld spel geworden.”
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