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UTOPIS® PLATFORM PIM

Beter aansluiten op de informatiebehoefte van de bouw? Met Utopis® Platform kunnen fabrikanten en bouwleveranciers zelf hun productinformatie
beheren en verspreiden. Oplossingen en systemen vormen hierbij de rode draad.
Utopis® Platform is een productinformatiemanagementsysteem (PIM). De bouw vraagt om oplossingen of systemen en niet om losse producten en
artikelen. UP is dankzij deze gedachte uniek. Het verspreiden van informatie richting BIM, bestek, website of productblad wordt hierdoor eenvoudig.
Met UP vult uw bestaande systemen als ERP en CRM aan of breidt uw eigen PIM uit met systemen, advies, BIM en bestek.
Systemen en toepassingen
l

Bestekservices voor STABU, RAW, C3A of GAEB

l

Neutrale vraag- en antwoordspecificaties beheren
Uw oplossing dynamisch koppelen met BIM

l

Productinformatie
l
l
l

Productinformatie on the fly
PDF-productbladen
DoP-management

Verspreiden met een webservice
l
l
l
l
l

Websites voor de bouwfabrikant
Utopis® plugin voor Wordpress
API-webservices
Verspreiden via ETIM, Sales
Koppelen en traceren met Ttag

Human capital
l
l
l
l

Borgen van vakkennis
Calculatoren of Rc-tool
Adviestool of offertetool
Inspectietools

Projecten en referenties
l
l

Referenties in beeld brengen
Dealerlocator

Inspelen op Digideal GO
Utopis® Platform is multi-inzetbaar, modulair en sluit perfect aan bij Digideal GO. Deze digitaliseringsslag in de bouwsector wordt gestimuleerd
vanuit de overheid en brancheorganisaties. Met UP speelt u, stap voor stap, in op Digideal. Meer over Digideal GO in onze kennisbank.

De cloudoplossing voor
opslaan, koppelen en beheren

Maximale verspreiding,
toegespitst op de bouwsector

Breid uw ERP uit met
productinformatie
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UTOPIS® PLATFORM PIM

Utopis
Utopis®
® Platform is niet zomaar een "PIM"
Wilt u als fabrikant of leverancier een productinformatiemanagementsysteem (PIM) ontwikkelen? Utopis® Platform (UP) is de PIM voor de bouw.
ZeeBoer "vertaalt" sinds 1984 productinformatie in oplossingen voor de bouw. UP werd ontwikkeld voor fabrikanten en leveranciers van
bouwproducten. UP is multi-inzetbaar en verspreidt informatie vanuit één centrale bron.

