
Tag kontrol over 
dine produktdata

Med Perfion kan du let styre produktdata på tværs af sprog 
og kanaler, så du kan fokusere på dine kerneopgaver og på 
at give dine kunder en købsoplevelse i særklasse.



En kompleks udfordring
kalder på en enkel løsning
 Det eneste, du kan være sikker på, er, at verden er 

mere kompleks i morgen, end den var i går.

Du skal kunne møde kunderne på flere 
platforme, og de forventer en fejlfri og ensartet 
købsoplevelse på tværs af dine marketing- og 
salgskanaler. 

Samtidig er en kort time-to-market blevet et 
afgørende konkurrenceparameter i mange 
brancher.

Det stiller store krav til din styring af 
produktinformation igennem hele værdikæden, 
og det medfører et stigende behov for kontrol, 
overblik og effektive arbejdsgange.

Perfion er din ”Single Source 
of Truth” til al produktinformation

Løsningen er Perfion - et 100% standardsystem 
til Product Information Management (PIM).

Med Perfion kan du: 

 Let og hurtigt håndtere alle dine produktdata 
– både tekst, billeder, video, lyd osv.

 Publicere og vedligeholde produktdata på 
tværs af alle dine kanaler samtidig – fra 
website over e-commerce til datablade og 
kataloger. 

 Gnidningsfrit integrere produktinformati-
onsstyring med dit eksisterende IT-landskab, 
både e-commerce-platforme og alle standard 
ERP-systemer. Integration til Microsoft 

 Dynamics ERP (NAV/AX/D365) og SAP er 
 ud-af-boksen.

”Jeg vil tro, at jeg med Perfion sparer 
25-50% af den arbejdstid, som jeg 
før brugte på de samme opgaver. Den 
sparede tid bruger vi på kvalitetsfor-
bedringer.”

Lisbeth Krog, Catalogue Manager, 
Buch & Holm A/S

”Perfion har fuldstændig revolutio-
neret vores katalogproduktion. 
Tidligere tog det adskillige 
fuldtidsmedarbejdere op til ni 
måneder at producere vores store 
hovedkatalog. Nu kan to personer 

gøre arbejdet inden for en uge.”

Matthias Westhauser, Marketingchef, 
Schäfer + Peters GmbH



Effektivt
Med Perfion PIM bliver det endelig nemt at 
vedligeholde store mængder produktinforma-
tion på en enkel og effektiv måde. Information, 
der er fælles for mange produktvarianter, 
vedligeholdes via et hierarki af delte data. 

Brugervenligt
Perfion PIM er udviklet af brugere til brugere. Er 
du fortrolig med Microsoft Office-programmer 
som Excel, Word og Outlook®, vil du mestre 
Perfion på ingen tid.

Sikkert
Indbyggede sikkerhedsfunktioner sørger for, at 
kun brugere med tilstrækkelige rettigheder kan 
redigere de oplysninger, der er relevante for 
deres ansvarsområde.

Hurtigt at implementere
Perfion PIM er en 100% standardapplikation, 
som hurtigt kan konfigureres til dine ønsker og 
krav. Alle eksisterende data kan nemt importeres 
fra andre systemer, for eksempel Microsoft Excel.

Vedligehold alle dine produktdata
fra ét enkelt sted

At holde produktdata opdateret 
med Perfion PIM er…



Perfion forandrer måden, virksomheder 
arbejder med produktdata

Vores mål er at give dig de bedste betingelser for at blive produktiv og 
kreativ. Ikke flere tidsrøvende søgninger efter produktdata eller bekymringer 

om datas validitet. I stedet får du mere tid til at fokusere på dine kerneopgaver.

Vi ved, at du ikke kan overvinde nutidens 
problemer med fortidens metoder. Derfor 
arbejder vi hele tiden på at udvikle Perfion 
PIM-systemet og finde nye løsninger på vores 
kunders udfordringer.

Vi sætter en ære i at forstå din forretning og 
gøre en håndgribelig forskel. Det vil du straks 
kunne mærke, når du taler med vores 
konsulenter om dine forretningsbehov og om, 
hvordan vi kan hjælpe.

Et stærkt partner-netværk

Perfion har et stærkt partner-netværk med 
partnere i store dele af verden. Vi lægger stor 
vægt på, at alle Perfion-partnere har et højt 
niveau af viden og kompetencer i forhold til 
Perfion PIM. 

Indgår man et samarbejde med en certificeret 
Perfion-partner, har man derfor sikkerhed for 
at få hjælp fra en leverandør med dyb viden om 
Perfion PIM-systemet.

Perfions partnere er typisk web- og 
e-commerce-bureauer, digitale bureauer samt 
ERP-integratorer.
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”Antallet af ordrer i webshoppen 
stiger støt i takt med, at vi får flere og 
flere udførlige produktinforma-
tioner, billeder og øvrige data læst 
ind i Perfion. Jo flere produkter, der 
præsenterer sig optimalt i 
webshoppen, jo mere sælger vi.”

Steffan Schjøt Christensen, Product Manager, 
AMO Toys Scandinavia A/S


