
Perfion & Umbraco

Produktinformationsstyring til Umbraco CMS med  
best-of-breed PIM plug-in til Umbraco 



Sæt turbo på din online-tilstedeværelse 
med Perfion og Umbraco

Med et Perfion PIM standard-plug-in til  
Umbraco kan du publicere produktinformatio-
ner fra dit Perfion PIM-system direkte på dine 
Umbraco-websider:

• Uden forsinkende processer 
• Uden import og eksport af data
• Helt uden bøvl

Plug-in’et understøtter Umbraco CMS, Umbraco 
Cloud og Umbraco Heartcore.

Transaktionsbaserede data, såsom  
priser, lagerbeholdning osv., forbliver i dit 
ERP-system, men kan også administreres via 
Perfion.

”Perfion gør det muligt at håndtere 
komplekse produktinformationer på 
mange sprog og til forskellige sektorer 
på en nem og effektiv måde.”

Shane Duff, Marketing Manager
Vikan A/S

Produktdata i Umbraco er altid 
opdateret og lette at søge frem

Ved at fungere som Single Source of Truth, gør 
Perfion det let at forbedre din online 
tilstedeværelse med mange flere produkt-
informationer i realtid.

Du kan modellere dine produkters egenskaber 
i Perfion via simpel træk-og-slip og gøre dem 
tilgængelige på dine Umbraco-websteder med 
det samme - helt uden kodning.

Avanceret søgning og filtrering
Ved at koble Umbraco og Perfion sammen tager 
du fuld kontrol over, hvordan produktdata 
kategoriseres og vises ved hjælp af avanceret 
søgning og filtrering.

   

Internationale websites lanceres 
lynhurtigt

Perfion PIM-systemet håndterer produktdata 
på alle sprog og giver dig mulighed for at sætte 
klart definerede oversættelsesprocesser op. Det 
betyder, at du kan publicere produktinforma-
tioner på flere markeder lige så hurtigt, som når 
du arbejder på et enkelt sprog.

Du behøver ikke at sætte nye hjemmesider op 
fra bunden for hvert enkelt land.

Datasættet for ethvert nyt sprog kan offentlig-
gøres øjeblikkeligt på din Umbraco-platform, 
hvilket sænker adgangsbarrieren til nye  
markeder.



Perfion, Umbraco og dit ERP
giver den bedste oplevelse på websitet

Fem af de største fordele ved at styre produktdata 
til Umbraco i Perfion PIM-systemet

Single Source of Truth
Tag fuld kontrol ved at vedligeholde al produkt-
information til Umbraco - og til alle dine andre 
kanaler - fra ét enkelt sted.

Altid data i realtid i Umbraco
Umbraco indeholder altid opdateret produkt-
information takket være en dynamisk strøm af 
data direkte fra Perfion.

Ubegrænset modellering af produktegenskaber
Modellér produktegenskaber i Perfion ved hjælp 
af simpel træk-og-slip, og publicér dem på dit 
Umbraco-website med det samme - helt uden 
kodning.

Understøtter international vækst
Udvid din forretning til nye markeder ved blot at 
tilføje nye sproglag.

Sænker Time-to-Market
Reducér markedsindføringstiden på produkter 
og styrk din konkurrenceevne.



Perfion PIM og Umbraco – To best-of-breed løsninger

Både Umbraco og Perfion har fuldt fokus på at udvikle ekstremt brugervenlige 
”plug & play” standardløsninger, som sikrer dig virkelig god værdi for pengene. 
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Hvorfor er det så let at publicere data online med Perfion + Umbraco?

Perfion PIM-løsningen er integreret i Umbraco CMS og dit ERP-system. Det betyder, at data fra 
ERP og Perfion kan bruges sammen med Umbraco til at generere websider med indhold, der 
opdateres i realtid.

Kort fortalt: 

» Forretningsdata (masterdata) bliver vedligeholdt i ERP

» Perfion tilføjer al øvrig produktinformation

» Fra Perfion flyder produktinformationerne - inklusive ERP-data - direkte til Umbraco CMS

» Umbraco tager sig af den online publicering

Perfion er standardløsningen til  
produktinformationsstyring (PIM) for  
virksomheder med en kompleks produktstruktur 
eller et behov for at kommunikere på mange 
sprog via mange forskellige kanaler. Med Perfion 
får du én kilde til produktinformation, som giver 
dig kontrol over alle produktdata, uanset hvor 
de bliver anvendt. 

Umbraco er et af de mest udbredte systemer 
til styring af webindhold. Systemet er blandt 
de fem mest populære serverapplikationer og 
blandt de ti mest populære open source- 
værktøjer.


