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Datatilknytning med Perfion
Transformér, kombinér og validér dine data på vej ind i eller ud af Perfion.

De fleste PIM-systemer står over for en
udfordring, når datakilder skal justeres i
forskellige formater til ét enkelt SSOTformat (single source of truth). Det er ikke
kun set ud fra en teknisk synsvinkel (Excel,
CSV, XML, SQL), men også fra en logisk
synsvinkel (brug af forskellige mål,
forskellige navne).
Hvad sker der,
•

hvis en datakilde giver dig produktvægten i kilogram i en Excel-fil, og en anden
kilde oplyser de samme data i pund via
en XML-fil?

•

når du skal levere output i et bestemt
beskyttet format, fordi det kræves af et
tredjepartssystem?

Løsningen er Perfion ”Actions” Mapping.
Ved at følge tre procestrin hjælper Perfion
dig med at klare udfordringerne med
denne datatilknytning, uden at du skal
bruge tredjepartsværktøjer. Eksemplet
nedenfor er baseret på indkommende data,
men det er samme tilgang, der gælder for
udgående data.

Fordele
•

Kombinér mange datakilder, og importér dem i Perfion

•

Gør tilknytning lettere ved at “dele-og-besejre”; opdele tilknytningen i små, enkle
enheder, der kan genbruges

•

Du opnår fleksibilitet med enkel indstilling eller avanceret scripting

•

Du får bedre datakvalitet, da dataene bliver valideret og renset

•

Du undgår udgifter til og komplekse tilknytningsværktøjer fra tredjeparter

Perfion E-Commerce API targeted at
communication
with E-Commerce systems
Trin 1: Transformér
Det første trin er at fortælle Perfion, hvor dataene kommer fra, og hvordan de skal fortolkes.
Med Perfions egen GUI (grafisk brugergrænseflade) bliver datakilden defineret, og der kan
anvendes en række regler for dataene, før de er klar til næste trin:

Trin 2: Kombinér og tilknyt
Når datakilden er fortolket, kan du med Perfion kombinere forskellige kilder (hvor der kun
er én kilde, kan dette trin blot springes over). Derefter skal du helt præcist konfigurere, hvor
de justerede data skal gemmes i Perfion. Her er det også muligt at gennemtvinge
restriktioner på dataene ved at oprette enkel eller endda kompleks validering:

Step 3: Importér
Det sidste trin, der skal udføres, er at føre dataene ind på det rette sted i databasen.
Resultaterne kan straks ses i Perfion, og tilsluttede systemer (som f.eks. en webshop) bliver
opdateret med de nye data:
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