
Datatilknytning med 
Perfion Actions

Transformér, kombinér og validér dine data på deres vej ind i 
eller ud af Perfion PIM-systemet



Med Perfion Product Information  
Management-løsningen har du én enkelt, 
troværdig kilde til produktdata. Dine data 
bliver modelleret og struktureret på måder, 
som giver mening i forhold til din  
organisations særlige behov.

Men hvad sker der, når du har brug for at 
udveksle data med leverandører, partnere 
og kunder, og de arbejder med data i 
formater og strukturer, der er forskellige fra 
dine?

Svaret er datatilknytning – eller 
Data Mapping.

Grundlæggende handler datatilknytning om 
at transformere data fra ét format til et 
andet. Ikke kun set ud fra en teknisk 
synsvinkel (Excel, CSV, XML, SQL), men også 

fra en logisk synsvinkel (forskellige 
datamodeller, målesystemer, standarder for 
navngivning osv)

Du kan finde mange systemer på 
markedet, som er specielt udviklet til at 
håndtere Data Mapping, og som kan løse 
opgaven i samspil med en PIM-løsning. Men 
i Perfion PIM-systemet sker Data Mapping 
med et indbygget værktøj, som vi kalder 
Perfion Actions.

Perfion Actions er blandt andet et kraftfuldt 
Data Mapping-værktøj, som gør det muligt 
for dig at oprette dine egne Action Maps. Et 
Action Map kan bestå af adskillige trin, som 
udføres i en fastlagt rækkefølge.

Datatilknytning med Perfion Actions
Transformér, kombinér og validér dine data på deres 

vej ind i eller ud af Perfion PIM-systemet

Leverandører vil måske sende 
dig data i en række forskellige 
filformater (Excel, CSV, XML), 
hvor dataene er struktureret 
i henhold til leverandørernes 
egne datamodeller. 

Med Perfion Actions kan du 
importere data i den form, som 
du modtager dem. Alt, hvad du 
behøver, er at bygge et Action 
Map for hver enkelt leverandør 
for at knytte leverandørens 
formater til dine Perfion-
formater.

Eksempel 1: Importér data fra leverandører



Vælg data fra forskellige kilder
Eksempel: Du har brug for data fra både ark A og ark B i en 
Excel-fil.

Transformér data, så de matcher dine 
formater
Eksempel: Vægten er angivet som 5.5 oz i Excel-arket. Du 
transformerer tallet til 156 og fjerner vægtangivelsen ’oz’ 
(da du altid angiver vægt i gram).

Kombinér data
Eksempel: Produktdata fra Excel-ark A kombineres med 
leverandørdata fra ark B.

Tilknyt datafelter 
Eksempel: Varenummer i afsenderens datamodel knyttes til 
ID i modtagerens datamodel.

Validér data
Eksempel: Ekskludér varer med manglende varenumre eller 
ugyldige EAN-numre.

Eksportér eller importér
Eksempel: Importér validerede leverandørdata til Perfion 
eller eksportér validerede Perfion-data tile n XML-fil.

Afslut opgaven
Eksempel: Send eller upload eksporterede filer til  
modtageren. Fjern eller slet kildefiler fra ekstern mappe.

Måske har din virksomhed behov for at levere data i henhold til ETIM (The European  
Technical Information Model – en åben standard til klassificering af tekniske produktdata).  
For at kunne det, skal du eksportere dine data og transformere dem til det korrekte 
dataudvekslingsformat (BMEcat). Med Perfion Actions kan du bygge et Action Map, som 
løser opgaven. Dette Action Map skal udvælge relevante produkter og data fra din 
Perfion-database, transformere data til BMEcat-format og uploade filen til en datapool.

Eksempel 2: Levér produktdata til ETIM
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