Product Information Management
i SAP
Med Perfion PIM kan du arbejde direkte med live-opdateret
ERP-information – f.eks. priser og lageropgørelser – fra samme
sted, som du håndterer alle andre typer produktdata.

Product Information Management
i SAP
Med Perfion får du Product Information Management (PIM),
som er 100% integreret med din SAP- eller S/4HANA-løsning.
Når du arbejder med Perfion PIM-systemet
direkte i SAP, kan du:
Håndtere alle dine produktinformationer
fra ét enkelt sted, dvs. beskrivelser, tekniske
specifikationer, billeder, videomateriale m.m.
fra Perfion SAMMEN MED de transaktionelle
data fra SAP
Oprette brochurer, datablade og andre
marketingmaterialer dynamisk med altid
opdaterede data i et trykklart PDF-format
Let eksportere produktdata fra Perfion og
SAP til apps, websites, webshops og online
portaler

”Med Perfion sparer vi 90% af den
tid, som vi før brugte på at indtaste
en vare ud fra analoge datakilder. Vi
vil opnå en lignende tidsbesparelse i
katalogproduktionen. Kvaliteten af
vores ordredata er også væsentligt
forbedret.”
Manfred Scheunemann
Master of Science in Information Technology
Eisen-Fischer GmbH

Fordelen ved at integrere PIM
100% med SAP

Fordelen ved at oprette
publikationer direkte i Perfion

Fordelen ved at arbejde med Perfion
direkte inde i SAP er, at dit ERP-system holdes
simpelt og strømlinet. Kun transaktionelle data
har bolig her. Alle andre data bor i Perfion. På den
måde opnår du en højere grad af standardisering
og færre modifikationer i din ERP-løsning,
samtidig med, at du kan arbejde med data fra
begge systemer samtidig.

Fordelen ved at oprette brochurer, datablade
og andre publikationer dynamisk via Perfion
integreret med SAP er, at Perfion henter data
fra ERP-systemet i netop det øjeblik, de skal
bruges. Du får således sikkerhed for, at alle data
i din nye publikation er
dugfriske og gyldige.

Fordelen ved færre modifikationer
af SAP
Begrænser du antallet af modifikationer i dit
ERP-system, bliver omkostningerne ved at drive
det lavere. Når der kun ligger transaktionelle
data i ERP-systemet, forbedres dets ydeevne. Det
bliver også hurtigere og sikrere at opgradere til
en ny version, når der er færre tilpasninger at
tage hensyn til.

Du kan også hurtigt generere
kataloger, prislister og datablade med indhold og priser
tilpasset helt specifikke kunder. Her henter Perfion både
priser, sortiment, kunde- og
lagerinformation direkte fra
SAP, så risikoen for fejl minimeres.

Salgsklare produkter frigives let fra Perfion til Dynamics AX

PIM 100% integreret i SAP

Med Perfion som mellemled undgår du at oprette en masse irrelevante produkter i SAP, hvilket igen
holder ERP-systemet simpelt og strømlinet.
Perfion integreres i din SAP-GUI eller Fiori-applikation ved at Perfion webklienten bliver indlejret og
viser data om det materiale, som du ser på i SAP:
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