Media central

Förenkla hanteringen av
försäljningsrelaterad artikelinformation
Tänk dig att bilderna på dina produkter per automatik anpassas och
distribueras enligt de krav och behov dina olika mottagare har. Visst
låter det smidigt? Vår nya tjänst Media Central gör allt detta och mer.
Behovet av marknads- och försäljningsrelaterad information ökar markant inom byggdetaljhandeln då fler och fler kunder väljer att handla via internet. Trycket på leverantörerna blir stort när alla deras kunder efterfrågar samma information men i olika format.
Nu lanseras ett tillägg i Finfo – Media Central – där leverantörer på ett enkelt sätt kan
distribuera försäljningsrelaterad artikelinformation kopplat till artiklarna som finns i Finfo.

ALL INFORMATION PÅ ETT STÄLLE

Genom att använda Media Central kan du hänvisa alla kunder till ett ställe där kunden i
sin tur kan hämta informationen på ett och samma sätt från flera leverantörer. Tjänsten
anpassar format och upplägg enligt mottagarens önskemål. Media Central säkerställer att
leverantörens försäljningsrelaterade artikelinformation når mottagaren. Allt material som
samlas in i Media Central kopplas mot en befintlig artikel i Finfo vilken agerar som nyckel
genom hela flödet, för att säkerställa att leverantör och mottagare förhåller sig till rätt
artikel.
Nyttan med att ha Media Central som enda källa för försäljningsrelaterad artikelinformation är stor och fördelarna många.

KONTAKTA OSS GÄRNA OM DU VILL VETA MER OM HUR MEDIA CENTRAL
KAN UNDERLÄTTA I DIN VERKSAMHET.

www.finfo.se

LOGIQ SWEDEN AB
Logiq Sweden AB är ledande inom informationslogistik, elektronisk handel och kataloger.
Genom tjänsteområdet Logiq Connect hanterar vi över 10 miljoner affärsdokument per år.
Våra kunder sparar tid, pengar och värnar samtidigt om miljön.
FINFO
Inom Logiq finns också tjänsteområdet Content där produktdatabasen Finfo fungerar
som navet mellan leverantörer och abonnenter i byggbranschen. Finfo hanterar all
information från en part till en annan på ett kvalitativt och säkert sätt i ett och samma flöde.
På så sätt slipper de olika handelspartners att enskilt hantera utbytet av artikeloch prisinformation med varandra. I Finfo hanteras artikelinformation om mer
än 1 500 000 artiklar från drygt 380 leverantörer.

hur fungerar
media central?
Exempel på information som
distribueras i Media Central:
● Bilder för webb och tryck
● Produkttexter
● Bilagor, t.ex säkerhetsdatablad
Media Central matchar,
kopplar och kvalitetssäkrar
information från leverantörsledet. Informationen konverteras,
formateras och paketeras för
att uppfylla de krav som handelsledet önskar. Allt sker till
största del per automatik och
frigör resurser som tidigare
manuellt hanterat kraven
per förfrågning och tillfälle.
Tjänsten medför vidare
möjlighet till automatisering i
mottagarledet då klassning
och kvalitetssäkring gjorts
tidigt i flödet.

Fördelar med
Media Central:
● Hög tillgänglighet
● Tydlig struktur
● Automatiserade flöden
● Enkla uppdateringar
● Kvalitetskontroll
● Koppling till FINFO
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