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EDICOMData is de elektronische catalogus ontwikkeld door 
EDICOM, die de synchronisatie mogelijk maakt van het 
aanbod van producten en diensten tussen leveranciers van 
producten en distributeurs. Het is een transparante oplos-
sing voor de gebruiker die binnen één enkele werkomgeving   
specifieke functionaliteiten concentreert, die u toestaan om 
te werken in B2B omgevingen via het GDSN (Global Data 
Synchronization Network) netwerk, of via particuliere 
gemeenschappen voor datasynchronisatie.

De oplossing bevat daarnaast ook andere specifieke functies 
om belangrijke informatie te beheren in B2C omgevingen, 
zoals het publiceren van multimediacontent of de verbin-
ding met het GS1-Source netwerk als "Aggregator". Via 
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INTRODUCTIE

EDICOMData

Het aanbod van GS1 International baseert zijn werking op de 
uitwisseling en synchronisatie van gestructureerde informatie in 
XML-formaat, tussen elektronische GDSN catalogi of gecertificeer-
de datapools. 

Het GDSN (Global Data Synchronization Network) netwerk faciliteert 
regels en processen voor de uitwisseling van de informatie die 
aanwezig is in de onderling verbonden Datapools over de gehele 
wereld. Op deze manier wordt de informatie van een product in een 
catalogus gedeeld met het gehele netwerk.

GDSN 
GS1 International

EDICOMData kunt u in real-time informatie van uw 
producten synchroniseren door middel van vier behee-
romgevingen: Global Data Synchronization Network, 
GS1 Source, Private Data Synchronization en Multimedia 
Data Information.

Global Data Synchronization Network (GDSN)

Private Data Synchronization Solution

Multimedia Data Information

GS1 Source

EDICOMData
GDSN Gecertificeerde Datapool

EDICOMData hee� de goedkeuring van GS1 International 
als Datapool GDSN, zodat het uitwisselbaar is met alle 

catalogi die deel uitmaken van het Global Data Synchroni-
zation Network voor de uitwisseling van productgegevens.



GS1 SOURCE 
GS1 International
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GS1 Source is een B2C (Business to Consumer) netwerk, 
ontwikkeld door GS1 International met als doel het aanbieden 
aan bedrijven van productinformatie die specifiek gestructu-
reerd is om te worden geconsumeerd door de eindklanten. 

Dit model werkt op dezelfde manier als het GDSN netwerk, met 
behulp van gegevensverzamelingen voor producten die 
"Aggregators" genoemd worden, waarmee distributeurs zich 
verbinden en synchroniseren om informatie aan de consumen-
ten van de producten te leveren.

Dit initiatief biedt een uitbreiding van de dekking van het GDSN 
netwerk, dat traditioneel gericht is op uitwisseling van B2B 
informatie, en maakt de publicatie mogelijk van specifieke 
informatie gericht op de eindverbruiker in B2C omgevingen.

EDICOMData is gecertificeerd door GS1 
International als eerste "Aggregator" catalo-
gus, met de capaciteit om bedrijven aan te 

sluiten via het GS1 Source netwerk.

EDICOMData
Certified Aggregator

Uitwisseling van informatie via het GDSN netwerk vereist de 
publicatie en het beheer van uitgebreide productkaarten, 
opdat ze geldig zijn en uit te breiden naar het geheel van 
abonnees. Met EDICOMData krijgt u toegang tot een private 
en gepersonaliseerde omgeving waarin uitgevers en abon-
nees uitsluitend de kritieke gegevens synchroniseren die ze 
moeten delen.

PRIVATE DATA SYNCHRONISATIE OPLOSSING
De private catalogus van EDICOM biedt interfaces die zijn 
aangepast aan de minimale gegevens die worden vereist 
door de distributeurs, en biedt exclusief beheer van 
kritische informatie door middel van op maat gemaakte 
productkaarten en een grotere wendbaarheid bij het 
implementeren van datasynchronisatie projecten.

EDICOMData maakt het mogelijk voor uitgevende bedrijven 
om multimedia bestanden te indexeren, zoals afbeeldingen, 
video's of geluidsclips, die beschikbaar zijn voor abonnees 
van de catalogus. De mogelijkheid om dergelijke informatie te 
publiceren, lost het probleem op van toegang tot en beschik-
baarheid van multimediacontent, en maakt deze beschikbaar 
voor distributeurs en eindconsumenten. (Bijvoorbeeld 
mobiele apparaten, websites van klanten, online winkels...).

MULTIMEDIA DATA INFORMATION
Multimedia-middelen worden opgeslagen in een omge-
ving met hoge beschikbaarheid, wat de uitgever en de 
abonnee vrijwaart van de taken van beheer en bewa-
ring, en zijn toegankelijk voor downloaden of direct 
gebruik door aanlevering van URL´s met meerdere 
parameters.

+INFO | www.edicomgroup.com/gdsn



Het platform EDICOMData configureert vier omgevingen 
(GDSN, Private Data Sync, GS1 Source en Multimedia Data) voor 
de interoperabiliteit en synchronisatie van productgegevens.

FUNCTIONEREN
EDICOMData

EDICOM creëert samen met u één enkele gegevens-interface 
voor de integratie van uw beheersysteem met het EDICOMData 
platform.

EDICOMData herkent de uitgever en de abonnee van elke 
synchronisatie en dirigeert hen naar elke omgeving die is 
geconfigureerd voor gegevensverwerking, volgens de regels 
die voor elk van deze zijn opgesteld.

Het platform verwerkt de informatie die wordt aangeboden 
door uitgevers of leveranciers door middel van de normen die 
vereist zijn voor elk type omgeving.

EDICOMData biedt de productgegevens of multimedia-midde-
len aan van elk van uw omgevingen in uw eigen datapool, voor 
uitwisseling van informatie tussen gebruikers van de internatio-
nale GS1 netwerken of private datasynchronisatie oplossingen.

EDICOMData |  3

Abonnees of uitgevers verbinden zich met de datapool van 
EDICOM voor synchronisatie in real-time van productgege-
vens of multimedia-middelen. Vervolgens kan de informatie 
worden geïntegreerd met het beheersysteem van de klant of 
ter beschikking worden gesteld aan eindgebruikers via 
websites of mobiele apparaten.
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Bedrijf dat is gespecialiseerd in de 
ontwikkeling van oplossingen voor 
data-integratie en dat sinds 1995 interna-
tionaal opereert.

EDICOM is een internationale onderne-
ming met actieve projecten in meer dan 
65 landen, beheerd vanuit 8 permanente 
vestigingen in Europa, de VS en 
Latijns-Amerika.  

Internationale klantenservice, beschik-
baar in 7 talen, die 24 uur per dag, 7 
dagen per week beschikbaar is. 

Garantie voor beschikbaarheid van de 
service voor 99,9% van de tijd, conform 
de SLA (Service Level Agreement) die is 
toegezegd door EDICOM. 

Internationale accreditaties zoals ISO 
27001, ISO 20000, ISAE 3402 of TIER 
DESIGN, certificeren de veiligheid en de 
integriteit van onze communicatie en 
processen.



www.edicomgroup.com

**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**




