Preferred app
Easily share your product information

PIM Connect

Bekijk of deel uw Perfion productinformatie eenvoudig via
mobiel met PIM connect en behoud volledige controle over
de gedeelde informatie.

PIM Connect App
Met het PIM Connect Platform en de PIM Connect
App heeft u volledige controle over de informatie
die u deelt. Het PIM Connect Platform kent
rollenbeheer waarmee u bepaalt wat en
door wie kan worden opgevraagd.
U deelt de gewenste informatie actueel en
snel via de mobiele App van PIM Connect.
Productkenmerken en media-informatie direct
te delen via email, whatsapp of andere apps
op uw mobiel.

Any time & any place

Perfion

Uw Perfion productinformatie wordt via
de Perfion Web-API aangesloten op het
PIM Connect Platform. Deze verzorgt en
reguleert alle App gebuikers die u zelf heeft
uitgenodigd als gebruiker, met door u bepaalde
rollen en rechten.


Alle productkenmerken en beschikbare
media-informatie direct uit Perfion
beschikbaar.



Volledig beheerd en gecontroleerd via het
online PIM Connect platform.



Geen eigen app ontwikkeling noodzakelijk en
volledig op de standaard van Perfion
gebaseerd.



In één dag operationeel en klaar voor
de app gebruiker!



Saas (Software as a Service) betekent dat u
geen jaarlijkse maintenance betaalt voor het
updaten van de app en het platform, dit is
voorzien in het maandbedrag per gebruiker.

PIM Connect

IOS

Android



PIM Connect is geen ‘nice to have’ maar een
‘must have’ voor bedrijven die kwaliteit willen
borgen, kosten willen besparen en willen
aansluiten bij de immergroeiende mobiele
behoefte van eindgebruikers en klanten.



Realiseert u zich dat: 73% van de gebruikers
de eerste oriënterende zoekopdrachten
uitvoert op een mobiel. ‘Any time’ & ‘any
place’ is een vereiste!

PIM Connect beheer


Creëer rollen die bepalen welke Perfion Top- en View groepen worden getoond



Maak onbeperkt gebruikers aan en nodig deze uit d.m.v. een e-mail.
Het aanmelden van de gebruiker en installeren van de App, verloopt daarna volledig
automatisch.



PIM Connect gebruikers zijn geen Perfion editors of readers.



Bepaal met standaard Perfion filters welke producten/groepen aan een rol worden
toegekend of uitgesloten.



Koppel een specifiek Perfion “zoekfilter” aan een rol en behoudt controle op de output.



Bepaal zelf welke catalogus (algemeen, website, kanaal) en velden u wilt gebruiken
om Perfion productinformatie real time te delen. PIM Connect haalt uw productcontent direct
en snel op via de Web-API.



Gebruik uw eigen logo’s bij exports en in de app.



Bepaal welke basisvelden in de app worden getoond (content, zoeken en scannen).

De PIM Connect App zorgt voor gemak, snelheid, herkenbaarheid, kostenbesparing en is volledig transparant
met uw Perfion instellingen en beschikbare (help)informatie in alle geselecteerde Perfion talen.


share

PIM Connect App


Beschikbaar voor iOS en Android.



Deel een webpagina met het productoverzicht (publieke rol) waar alle media
en productkenmerken ook beschikbaar zijn buiten PIM Connect.



De gebruiker kan zelf zijn (Perfion) talen selecteren.



Zoeken door categorieën en filteren op producten.



Scan een product en toon direct alle productcontent en media.



Makkelijk media en bestanden delen of opslaan via andere apps.



Print of opslaan als PDF.

Binnenkort:


Maak eigen collecties voor download van content/media.



Specifiek filter op basis van standaard Perfion filterinstellingen.



Voorkeurslijsten door gebruiker te creëren.

PIM Connect is een praktische tool die
gebruikers helpt bij het vinden en delen
van actuele productinformatie.
Door te luisteren naar eindgebruikers en het
volgen van de ontwikkelingen in de markt breiden wij
PIM Connect continue uit met waardevolle functies en
nieuwe kanalen.

Stay connected: www.pimconnect.app
E-mail: info@pimconnect.app
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