
Perfion & Shopware

Sådan får du din standard-webshop til at bugne 
med produktinformation



Perfion og Shopware får din 
standard-webshop til at bugne 

med produktinformation

Netbutikker med gode og udførlige 
produktbeskrivelser får langt flere 
besøgende til at foretage køb end 
netbutikker uden.

Når du lader dit ERP-system og en 
Product Information Management 
(PIM) løsning danne grundlag for din 
e-handelsplatform, er du sikker på 
indhold af høj kvalitet.

”Inden for styring af produkt- 
information er Single Source of 
Truth-tilgangen den eneste, der giver 
mening for os. Perfion PIM- 
systemet understøtter vores B2B og 
B2C e-handel og er blevet en ægte 
game changer for vores  
online-forretning. Investeringen i 

PIM betaler sig i allerhøjeste grad.”

Christoph Luginbühl
CDO / New Business 
CHRIS sports AG

Shopware Perfion Connector

Med Shopware Perfion Connector kan du lade 
aktuel produktinformation fra Perfion PIM-
systemet strømme direkte ind i Shopware.

Shopware Perfion Connector understøtter alle 
Shopware-versioner lokalt og er tilgængelig 
direkte fra Shopware Store. Dette gør 
installationen hurtig og smertefri.

Single Source of Truth
Hvis du allerede anvender Perfion som din 
Single Source of Truth til produktinforma-
tioner til for eksempel kataloger, 
brochurer, datablade og prislister, kan du 
med Shopware Perfion Connector nemt 
genbruge og publicere alle 
produktinformationerne i din 
online-butik.

Produkter kan let publiceres online, 
samtidig med at varerne kan bestilles. 
Dine transaktionsbaserede data, som 
f.eks. priser, lagerbeholdning m.m. 
forbliver i ERP, men kan også 
vedligeholdes via Perfion.



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. 

Med en Shopware-webshop kan dine kunder 
nyde godt af en professionel shop-løsning med 
omfattende funktioner til B2B- og B2C-online-
handlen. Systemet udmærker sig ved sin  
brugervenlighed og høje ydeevne og er i  
Tyskland blandt de foretrukne shop-systemer  i 
den digitale omstilling.

ERP

Perfion, Shopware og dit ERP-system
giver den bedste oplevelse i netbutikken

Perfion PIM og Shopware 
– det bedste fra to verdener

Både Shopware og Perfion har fuldt fokus på at udvikle ekstremt brugervenlige ”plug & play” stan-
dardløsninger, som sikrer dig virkelig god værdi for pengene.



Fuldt integreret med ERP-systemet

Perfion er blevet designet og udviklet til sømløs og tovejs integration 
med ERP-systemer. Det betyder, at data, der flyder mellem ERP, Perfion og 

Shopware, altid er perfekt synkroniseret.
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Central vedligeholdelse af data
Produktstamdata bliver styret, vedligeholdt og beriget med informationer fra ét enkelt sted

Færre fejl
Takket være ensartet produktinformation i alle systemer reduceres informationstab

Kortere processer
Den centrale vedligeholdelse sparer dig manuelt arbejde og dermed også tid

Fleksibilitet
Via Perfions e-commerce-API kan Perfion-Shopware-forbindelsen tilpasses dine individuelle 
krav

ERP


