
Expertgroep

From Product 
Data to Product 
Experience
Van productdata verzamelen naar product eXperiences creëren



Takeaways
1. Product eXperience Management (PXM) omvat het geheel van 

verzamelen, syndiceren, distribueren van productinformatie, het 
verzamelen en verwerken van feedback daarover en het op basis 
daarvan optimaliseren van de productinformatie in verschillende 
kanalen. 

2. PXM is in twee delen op te knippen. Er zijn upstream-processen 
waar productdata van leveranciers en toeleveranciers verzameld 
en verrijkt worden en klaargemaakt voor distributie. Daarnaast zijn 
er downstream-processen waar deze productinformatie samen 
met continu veranderende voorraadinfo en verkoopprijzen worden 
gedistribueerd en gepubliceerd naar een groeiende reeks van 
verkoopkanalen.

3. Uit verschillende cases blijkt dat in veel organisaties verschillende 
afdelingen focussen op één van beide streams en weinig overlap 
kennen. Een integrale benadering van productinformatie kan 
leiden tot betere keuzes in syndicatie en distributie. Vooral het 
gericht feedback verzamelen over de beoordeling door klanten/
consumenten over kwaliteit en relevantie van productdata, is nog 
onderbelicht en kan beter worden ingericht. 

Host Voorzitter
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Productdata hebben een belangrijke functie bij het helpen van klanten in het maken van hun aankoopkeuze, zodat 
ze de beste ervaring hebben en de kortste duur tot een aankoop. Maar verschillende klantgroepen kunnen andere 
informatiebehoeften hebben. Daarnaast kunnen verschillende kanalen voor oriëntatie en aankoop een andere 
rol vervullen in hun klantreis. Bovendien hebben die kanalen verschillende (on)mogelijkheden voor het tonen van 
rich product content en digital assets. Dat maakt het managen van de productdatastroom complex en vereist een 
proactieve aanpak. Dit realtime managen van productinformatie, inclusief voorraad- en prijsinformatie, noemen we 
PXM, oftewel Product eXperience Management. In deze bluepaper verkent de expertgroep wat PXM inhoudt en hoe 
je dat goed kunt inrichten. 

In onze expertgroep is een raamwerk opgezet en is dit aan de hand van praktijkcases van de deelnemers uitgediept. 
Niet iedereen heeft behoefte aan alle elementen van het model, maar duidelijk is dat het samenbrengen van de 
juiste datastromen voor iedereen belangrijk is en om dit goed te managen is een multidisciplinaire aanpak nodig. 

Hierbij stond de onderzoeksvraag centraal: 

Hoe organiseer je de productdatastromen zodanig dat de  
product-to-customer-beleving optimaal wordt en daarmee de conversie stijgt?

1. De keten van productinformatie 
Bij het kopen van producten is productinformatie van groot belang om een goede aankoopbeslissing te nemen, of 
het nu fysieke of digitale producten of diensten betreft. Dat geldt voor zowel consumenten als zakelijke inkopers, 
maar de informatiebehoefte kan sterk verschillen per doelgroep. Tegenwoordig wordt productinformatie vaak digitaal 
gedeeld in de keten van fabrikant naar consument. De productinformatie die uiteindelijk aan de consument wordt 
getoond, is daardoor vaak een combinatie van verschillende bronnen van binnen en buiten het bedrijf dat de relatie 
met die consument heeft. 
 
Voor de complete beleving, of experience, van een product door de klant, zijn naast product master data ook aanvullende 
data noodzakelijk, zoals prijs en beschikbaarheid. Ook belangrijk zijn de ervaringen van gebruikers (reviews) en 
aanvullende informatie over service en gebruik. We spreken dan over de 360-graden-view op de producten. Om dit te 
realiseren, moeten de verschillende productdatastromen bij elkaar gebracht worden en via een vorm van syndicatie 
naar alle verkoopkanalen worden verspreid. 

Over Product eXperience 
Management
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2. Het PXM-framework
Vanuit een organisatie bezien is de productdatastroom in twee delen op te knippen. Er zijn upstream-processen 
waarbij productdata van leveranciers en toeleveranciers verzameld worden, verrijkt worden en klaargemaakt voor 
distributie. Daarnaast zijn er downstream-processen waar deze (statische) productinformatie samenkomt met 
continu veranderende voorraadinfo en verkoopprijzen. Vervolgens worden alle data gedistribueerd en gepubliceerd 
naar een groeiende reeks van verkoopkanalen, waar verschillende klantgroepen zich oriënteren en hun aankoop 
willen doen. In deze downstream zit een belangrijke schakel waar je de keuze maakt welke producten naar welke 
kanalen mogen. Dit noemen we de syndicatie-processtap. De keuze welke artikelen je deelt met welke kanalen wordt 
uiteraard ingegeven door de commerciële strategie van de organisatie en het beschikbare budget om die producten 
op betaalde kanalen te publiceren. 

Om de effectiviteit van de gedeelde productinformatie en de gemaakte syndicatie keuzes goed te meten, is feedback 
nodig van: 

• klanten: bijvoorbeeld vragen, problemen met producten, klachten, retouren;
• kanaaleigenaren: bijvoorbeeld kwaliteit en volledigheid van productinformatie; 
• informatie die de kanalen delen: bijvoorbeeld views, clicks, conversie en klantprofielen. 

PXM omvat het geheel van verzamelen, syndiceren, distribueren van productinformatie, het verzamelen en verwerken 
van feedback daarover en het op basis daarvan optimaliseren van de productinformatie in de verschillende kanalen, 
met als doel om klanten continu de beste ervaring en de juiste en meeste relevante productinformatie te leveren 
in hun klantreis. En wel tegen zo laag mogelijke kosten, want publiceren kost geld op de diverse verkoopkanalen. 

Het PXM-model

 
In de distributie van de productinformatie is een onderscheid te maken naar type kanaal:

• information exchange: met eigen kanalen, zoals webshops voor verschillende klantgroepen;
• direct syndication: met externe kanalen waar de getargete klantgroepen zich oriënteren en hun aankopen doen;
•  data aggregators & brokers: met indirecte kanalen, die productdata van veel spelers in een markt aggregeren 

en daarna op hun beurt weer delen met kanalen waar klanten zich oriënteren en hun aankopen doen.
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Achter deze processen draaien uiteraard meerdere systemen die de data aanleveren en geschikt maken voor de 
kanalen om te worden getoond. Vaak zijn PIM-/DAM- en MDM-oplossingen onvoldoende in staat om snel te koppelen 
met een grote verscheidenheid aan verkoopkanalen en wordt voor het syndicatieproces aparte tooling gebruikt. 
Sommige syndicatie-oplossingen kunnen ook direct orders uit die kanalen verwerken. De orderstroom is geen 
onderdeel van PXM en die laten we dan ook in deze bluepaper buiten beschouwing.

3. Syndicatie en feedback verzamelen 
Bedrijven maken voor de syndicatie en digitale distributie in toenemende mate gebruik van specifieke softwaretools. 
Vaak zijn deze syndicatiesystemen gekoppeld aan legacy-systemen, waaronder PIM-/DAM- of MDM-systemen, en 
soms worden er geïntegreerde oplossingen aangeboden, zoals Syndigo. De syndicatiesystemen bieden in grote lijnen 
de volgende functionaliteit: 

•  verder verrijken en geschikt maken van de productinformatie voor de verschillende kanalen. Denk hierbij 
aan het selecteren en aanpassen van afbeeldingen en video’s en het geschikt en onderscheidend maken van 
teksten voor webshops;

•  bieden van standaardkoppelingen met diverse kanalen, waaronder datapools (GDSN), marketplaces (zoals 
Amazon en Bol.com), socialmediaplatforms (Facebook, Instagram, Google, Tiktok, Snapchat enzovoort), 
vergelijkingssites, webshopplatforms (zoals Magento en Shopify) en specifieke retailers. Productinformatie 
wordt hierbij vaak gecombineerd met prijs- en voorraadinformatie;

•  verzamelen van feedback en resultaten vanuit de kanalen, waaronder Onsite rankings, Buy Box, Out of Stock, 
Ratings & Reviews, Pricing Intelligence en Concurrent Tracking;

• verwerken, analyseren en presenteren van deze informatie in rapportages en dashboards;
•  optimalisatietools, zoals Content experiment (A/B-testing), supporting ROI optimization strategies, Google Key 

Words-planner, Facebook Ad-insights en Analytics connectoren (zoals Doubleclick);
• sommige oplossingen integreren zelfs Order Management- en Retour Afhandeling-modules voor marketplaces.

4. PXM in de praktijk 
Aan de hand van het opgestelde framework is de huidige situatie rond PXM onderzocht bij drie bedrijven met 
deelnemers uit de expertgroep en is tevens vastgelegd tegen welke uitdagingen zij aanlopen en wat mogelijke 
oplossingen zijn. 

Case 1: ATAG Benelux
ATAG Benelux is een vooraanstaande fabrikant van keukenapparatuur en consumentenelektronica. ATAG levert 
A-merken aan keuken- en elektrovakzaken, elektroketens en de keukenindustrie. Met deze B2B-klanten deelt ATAG 
naast productinformatie ook voorraadinformatie. Het bedrijf verkoopt niet direct aan consumenten, maar deelt op de 
merkensites wel productinformatie om consumenten vroeg in hun klantreis te informeren en om een voorkeur voor 
één van de eigen merken te creëren. ATAG verzamelt reviews op externe platforms en eigen sites om de consument 
te helpen een betere beslissing te maken. 
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ATAG deelt productdata inclusief beschikbaarheid en klantspecifieke inkoopprijzen met klanten via directe feeds 
naar die klanten en via het ATAG B2B-dealerportal. De klanten van ATAG gebruiken deze data weer in hun webshops 
of andere commerciële tools (zoals keukendesign-tools). Al deze klanten hebben eigen wensen ten aanzien van het 
format van deze productfeeds. ATAG heeft daarvoor een eigen productfeed-tool gecreëerd om die syndicatie te doen. 
Daarnaast wordt productinformatie naar de eigen merkensites gestuurd. Om traffic naar die sites te stimuleren, 
wordt die productinformatie ook gedeeld met bijvoorbeeld social media en Google in de vorm van contentmarketing-
campagnes, die door het marketingteam worden opgezet. 

 

Het PXM-proces bij ATAG

Omdat conversie dus plaatsvindt op de sites en in de winkels van klanten, ligt de uitdaging bij ATAG om te bepalen in 
welke mate de productdatastromen een bijdrage leveren aan de optimale productbeleving. Daarin spelen twee vragen:
 
1. Hoe kan ATAG de datapresentatie bij verschillende B2B-klanten beïnvloeden?
Immers, de verschillende klanten wensen niet alleen de productinformatie in eigen formats te ontvangen, maar ze 
kiezen elk andere data om te tonen, in een andere volgorde en met een andere paginaopmaak. Consumenten die 
verschillende sites bezoeken, krijgen dus steeds een iets ander beeld van hetzelfde product. Mogelijkheden voor 
ATAG zijn: 

•  Maak met branchegenoten en klantgroepen een afspraak om één datapool te gaan vullen, zodat alle data 
daardoor gestandaardiseerd aangeleverd worden. 

•  Vraag bij de B2B-klant of -partner om een supplierportal. Hierbij heeft ATAG als leverancier toegang tot de 
‘eigen’ data.

•  Vraag om een product preview (indien mogelijk via het supplierportal) of ga met je klanten samen zitten, zodat 
je eigen wensen kunt standaardiseren.

•  Scrape data van de consumentensites van je klanten en match die met de aangeleverde data. Bespreek die 
rapportage met je klanten.
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2. Hoe kan ATAG de effectiviteit en kwaliteit van Consument product experience beïnvloeden?
Omdat de B2B-klanten hun eigen productpagina opgezet hebben, wil ATAG meten wat de beste product experience 
oplevert en daarmee klanten input geven hoe zij deze kunnen verbeteren. ATAG zou de volgende initiatieven kunnen 
ondernemen:

•  Creëer inzichten op basis van onderzoeksdata. Door eigen onderzoek met consumenten te doen, bijvoorbeeld 
met een consumentenpanel, kan ATAG via een onafhankelijk onderzoeksbureau inzichten voor klanten creëren 
over welke productinformatie en -presentatie consumenten gebruiken en waarderen en welke niet. 

•  Daarnaast kan een analyse van reviews inzichten opleveren over welke producteigenschappen worden 
gewaardeerd en wellicht zelfs inzichten over het gebruik geven. 

•  Ga de dialoog aan met de contentverantwoordelijke bij de klant en bekijk samen klachten, vragen en 
zoekresultaten om te leren wat consumenten vinden van de geleverde productdata. 

Case 2: Deli Home/Intergamma met Datapool
Deli Home is leverancier van maatwerk-woonproducten en levert deze aan retailers zoals Intergamma, de DIY-retailer 
achter de formules Gamma en Karwei. Deli Home wisselt productinformatie uit met onder andere Intergamma via 
de datapool GS Data Source. Er is door de ketenpartners veel energie gestoken in het vaststellen en implementeren 
van een standaard voor productinformatie in de DHZ-sector. Het levert duidelijk voordelen op als het gaat om de 
procesefficiency en de kwaliteit van de productinformatie, maar Deli Home en Intergamma zien ook beperkingen:

• Inleveren op snelheid en flexibiliteit
 Het ontwikkelen van standaarden moet goed worden afgestemd en kost daarom tijd. Wie nieuwe productgroepen 
en attributen wil toevoegen, moet geduldig zijn, want alle deelnemers aan de datapool moeten dan meewerken. 

• Standaard productdata zijn niet onderscheidend
 De data zijn in principe voor iedereen in de sector beschikbaar en dus kunnen retailers als Intergamma zich online met 
deze productinformatie niet onderscheiden. Hiervoor zullen de online retailers eigen SEO-specifieke, commerciële 
teksten moeten opstellen en/of zelf extra voor de klant relevante afbeeldingen en informatie moeten toevoegen. 
Het kan per sector verschillen welke extra informatie gewaardeerd wordt door de klant. Bij levensmiddelen 
gaat het vaak om korte bullets. terwijl in de drogisterij de klant uitgebreidere teksten meer waardeert.  

• Feedback loopt niet via de datapool
Het is voor Deli Home ook van belang om feedback over de aangeleverde productinformatie te ontvangen 
van de afnemer en vooral ook van de consument. Bij de klanten van Deli Home zijn drie feedbackstromen te 
onderscheiden:
1. Automatische validaties direct na ontvangst van de data: is alles juist ingevuld?
2. Interne controles uitgevoerd door medewerkers van Intergamma: zijn de data juist? 
3. Feedback naar aanleiding van consumentenvragen, -opmerkingen en -klachten: begrijpen consumenten 

de aangeleverde data en helpen die bij het maken van een aankoopkeuze?

Verschillende feedbackstromen



From Product Data to Product Experience

De datapool ondersteunt alleen het eerste feedbackproces. De mate waarop dit gebeurt, is sterk afhankelijk van de 
datapool-organisatie en de afspraken binnen de sector. De tweede en derde feedbackstromen worden niet door 
de datapool ondersteund. Deli Home is afhankelijk van bilaterale, vaak ad-hocinitiatieven. Hier liggen kansen voor 
datapool-organisaties om in de toekomst een structurele rol te spelen in het ondersteunen van deze feedbackloop 
en hiermee meerwaarde voor deelnemers te genereren.

Case 3: Albert Heijn en feedback-loop
Het Productdata-team van Albert Heijn (AH) is onderdeel van de afdeling Commercie Support en is vooral gericht 
op het verzamelen, valideren, verrijken en delen van productinformatie. Dit doen zij voor alle productgroepen die 
AH voert, voor zowel offline als online. Om voor deze enorme diversiteit aan producten alle vereiste en relevante 
data van leveranciers te verzamelen en te verrijken, is het team gefocust op de upstream-processen. Dit betreft 
niet alleen productinformatie, zoals logistieke, etiket-, dieet- en allergie- en bewaarinformatie, maar ook informatie 
over gevaarlijke stoffen en verpakkingen. De afdeling is ook in staat rapportages voor het hele bedrijf te maken over 
diverse aspecten van deze categorieën. 
 
AH maakt nadrukkelijk gebruik van de GS1-datapool om de basisinformatie van leveranciers gestructureerd, eenduidig 
en digitaal te ontvangen. Omdat AH ook eigen producten produceert of laat produceren naar eigen receptuur, worden 
deze in een PLM-tool vastgelegd. Specifieke producteigenschappen (attributen) die nog niet beschikbaar zijn, worden 
middels AI-technieken verrijkt. Alle productinformatie wordt met dertien interne afnemers gedeeld, van Supply Chain 
tot aan Finance. Vooral het Web & App-team maakt gebruikt van de productinformatie, aangevuld met prijzen en 
voorraadinformatie, die zij vervolgens weer delen met mediakanalen, zoals Google Shopping. 

“AH verzamelt feedback van onze klanten via diverse 
kanalen in onze organisatie. Maar deze feedback komt 
nog onvoldoende terug bij het Productdata-team.” 
Viktor Bos, Albert Heijn 

 

Vanwege de aard van de producten, gebruikt AH geen klantreviews. De feedback vanuit de eigen organisatie en 
met name van consumenten kan nog aangescherpt worden. Om centrale koppeling te leggen met de producten en 
inzichten intern kunnen te delen, kan AH de volgende acties nemen: 

• Identificeren van alle bronnen
Er wordt op diverse plekken in de organisatie klantfeedback over producten verzameld en geregistreerd. Het 
startpunt zou een analyse kunnen zijn van alle die bronnen (zoals winkels, app, site, chat, brieven, telefonisch, 
klanttevredenheidsonderzoeken). Welke feedback wordt gegeven? Hoe wordt deze opgeslagen? Welke feedback 
gaat over de kwaliteit en relevantie van productdata? 

• Structureren van de invoer
De klantfeedback wordt wel vastgelegd, maar niet op een eenduidige manier. Dat maakt het bijeenbrengen 
en analyseren een tijdrovend proces. Natuurlijk kan AI daarbij helpen. Maar om het procesontwerp van die 
klantinteractie te optimaliseren, zou je classificaties en categoriseringen van die feedback kunnen aanscherpen, 
zoals in belscripts, online formulieren of chatbot. 
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• Creëren van inzichten
Omdat het over producten gaat, zijn inzichten per categorie en leveranciers noodzakelijk om te maken. Die 
aggregatiestap kan nieuwe inzichten opleveren. Ook het uitzetten van ontvangen feedback in de tijd kan interessant 
zijn. Om dit makkelijk leesbaar te maken, kan een scorebord een uitkomst zijn.

Case 4: Asics & Crobox
Productdata wordent vaak alleen passief gebruikt en getoond op een Product Detail Pagina (PDP) in de vorm van een 
droge opsomming onder een commerciële tekst, die op zijn beurt op diezelfde productspecificaties is gebaseerd. Maar 
om de klant te helpen in zijn aankoopbeslissing, kun je deze productdata ook gebruiken op andere manieren, zoals 
voor keuzehulpen waar je door middel van vragen uitkomt bij een kleinere, voor die koper relevante, selectie van 
producten. Zeker op eigen webshops kunnen organisaties hiermee experimenteren en leren welke productinformatie 
de klanten ook daadwerkelijk helpt in het keuzeproces. Een innovatieve manier om dat te doen, is met dynamische 
labels op de Product OverzichtsPagina (POP), ook wel Product Badging genoemd.

Product Badging is het gebruik van labels (badges) op een productafbeelding om iets speciaals aan het product te 
benadrukken. Het label kan informatie weergeven, zoals de kenmerken en voordelen van een product, maar kan ook 
een gedragsprincipe hebben dat het klikgedrag van de koper triggert. Product Badges werken vooral op de POP en zijn 
bedoeld om de aandacht te vestigen op bepaalde producten. Wanneer shoppers door een POP bladeren, bevinden ze 
zich op het punt in hun besluitvormingstrajecten waar dit extra duwtje helpt om bepaalde producten eruit te pikken. 

Omdat assortimenten dynamisch zijn en verschillende kopersgroepen reageren op andere triggers, heeft Crobox 
een tool gecreëerd waar op basis van een algoritme, dynamisch, nieuwe Product Badges worden gegenereerd. Door 
dit label als een overlay aan een productafbeelding te koppelen op de POP, zorgt de badge ervoor dat bepaalde 
producten extra onder de aandacht worden gebracht aan de bezoeker. 

Het gegenereerde label kun je zien als synthetische productdata: door slim productkenmerken te combineren, creëer 
je een nieuw element, bijvoorbeeld ‘extra warm’ (truien), ‘ideaal voor onderweg’ (laptops), ‘duurzame keuze’, ‘bestseller’ 
of ‘nieuw’. Deze labels kunnen maar aan een beperkte set gegeven worden en die set heeft een dynamisch karakter. 
Om deze reden is het ook geen content die in een PIM zal worden opgenomen. Een concreet voorbeeld is Asics, dat 
de Crobox-oplossing gebruikt. Op hun POP zie je drie Product Badges:
1. Premium Quality benadrukt het speciale kwaliteitskenmerk van de schoen.
2. Nieuw is gebaseerd op het gedragsprincipe van Novelty.
3. Bestseller is gebaseerd op het gedragsprincipe van Social Proof.

Naast producteigenschappen worden productbadges ook gebaseerd op de gedrags- (psychologische) principes 
van Cialdini, zoals autoriteit, het reciproke-effect, nieuwigheid, sociaal bewijs of schaarste. Voorbeelden hiervan 
zijn badges als ‘laatste drie’, ‘populair’ of ‘aanbevolen door …’. Afhankelijk van het klantsegment en de klantreis van 
een productcategorie, zal de effectiviteit van de badges verschillen. Op basis van continue data-analyse wordt de 
effectieve invloed van deze synthetische labels geëvalueerd en steeds weer aangescherpt. Deze innovatieve manier 
om productdata te gebruiken om klanten te helpen bij hun beslissing is een mooi voorbeeld van de uiterste grens 
van PXM. 

5. Organisatie van PXM
Uit de bespreking van de diverse cases kwam duidelijk naar voren dat bij goed Product eXperience Management al 
snel diverse afdelingen betrokken zijn. Naast het productdata-/PIM-team zouden zeker de category management- en 
marketingteams betrokken moeten worden. In de praktijk zien we nog weinig voorbeelden van een integrale aanpak 
van PXM en beperken de verschillende teams zich tot hun eigen terrein. 
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Voor een meer integrale sturing op inzet en gebruik van productdata moet een organisatorische stap gezet 
worden die alleen vanuit het management kan worden geïnitieerd: data governance moet leiden naar een volgend 
volwassenheidsniveau. Dat begint bij het bewustzijn van het belang om goed georganiseerd te zijn, zodat de data 
actief bestuurd kunnen worden. Het kunnen besturen van de data is van wezenlijk belang om de product experience 
bij de gebruiker in positieve zin te beïnvloeden. Zonder die besturing wordt het heel lastig om de gebruikers een 
bewust positieve ervaring mee te geven. 

Data governance is gedefinieerd als de organisatie van het besturen van data en metadata en heeft als doel om zoveel 
mogelijk waarde uit data te halen. Daarin worden vijf volwassenheidsniveaus onderscheiden. Voor een goede PXM 
moet minimaal niveau drie zijn bereikt op het domein van productdata:

 

De volwassenheidsniveaus binnen data governance

Tot slot
PXM bestaat voor iedere organisatie uit upstream- en downstream-processen, ongeacht de plaats in de keten van 
die organisatie. Het upstream-proces, waar productdata van leveranciers en toeleveranciers verzameld worden, 
verrijkt worden en klaargemaakt worden voor distributie, is op zich al een complex en uitdagend proces. Maar de 
downstream-processen waar deze (statische) productinformatie samen met continu veranderende voorraadinfo en 
verkoopprijzen wordt gedistribueerd en gepubliceerd naar een groeiende reeks van verkoopkanalen, is veel complexer. 

Uit de cases is gebleken dat in veel organisaties bepaalde afdelingen focussen op één van beide streams. Het 
productdata- of PIM-team is gericht op de upstream, terwijl het marketing- of martech-team op de downstream is 
gefocust en vooral gericht is op conversie tegen de laagst mogelijke (advertentie)kosten. Daarmee komt er onvoldoende 
feedback terug over de kwaliteit van product experience van de consument en leren we onvoldoende welke productdata 
hem/haar werkelijk helpen. Een meer integrale benadering van productinformatie kan leiden tot betere keuzes. 

Daarnaast is duidelijk geworden dat het delen van productinformatie met klanten en mediakanalen inmiddels een 
complex en dynamisch vraagstuk is. Datapools kunnen daarbij zeker helpen om standaardisatie van productdata-
uitwisseling direct met klanten te realiseren, maar ze spelen (nog) nauwelijks een rol in het verbeteren van PXM en 
kunnen soms zelfs een belemmerende factor hierin zijn. Om productdata gemakkelijk te delen met mediakanalen en 
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marketplaces, die steeds weer nieuwe mogelijkheden bieden, maar ook voortdurend nieuwe eisen aan productdata 
stellen, zijn specifieke syndicatieoplossingen inmiddels onontbeerlijk. Daarmee kun je de dynamische productdatastroom 
effectief en efficiënt managen. 

De feedback over kwaliteit en relevantie van gedeelde productdata met al die klanten, mediakanalen en marketplaces is 
duidelijk nog een onderbelicht aspect van PXM. Dat heeft in ieder geval ten dele een organisatorische oorzaak, namelijk 
het verschil in focus op de processen van verschillende teams. Maar klantfeedback is nu vaak te ongestructureerd 
en komt uit vele hoeken, waardoor het moeilijk is om snel een beeld te vormen. Het goed organiseren van die 
feedbackloop, zodat productinformatie voor verschillende kanalen geoptimaliseerd kan worden, moet nog verder 
uitgediept worden de komende jaren. 

Wil je meer weten over Data Governance en hoe je daar de juiste invulling aan kunt geven? Volg deze QR-code om 
meer te lezen over Squadra’s visie op dit onderwerp.

Syndigo’s best practices voor PXM
Syndigo’s Active Content Engine is een end-to-end oplossing voor PIM/DAM, PXM, Enhanced Content, Syndication, 
GDSN & Analytics. Syndigo bedient wereldwijd meer dan 12.000 fabrikanten en 1.750 retailers en distributeurs in 
allerlei bedrijfstakken, waaronder voedingsmiddelen, foodservice, elektronica, huishoudelijke apparatuur, wonen, 
DIY, pet, health & beauty, automotive, fashion, olie & gas en gezondheidszorg. 

Syndigo’s top drie aanbevelingen: 
1. Focus op data- en contentkwaliteit.
2. Schaal en automatiseer retail-integratie. 
3. Gebruik de feedback-loop voor retailkanaal-analytics.

Voor meer tips en best practices, bezoek het blog via de QR-code.
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