WAT KAN JE ZELF
MET PS?

+31 (0)85 044 18 96
info@PSinfoodservice.com

INFORMATIE OVER PS IN FOODSERVICE
Borgen, delen en gebruiken van productspecificaties door producenten.
Een samenvatting: de voordelen van PS


PS brengt jouw productinformatie naar klanten, overzichtelijk en met kwaliteit. Stroomlijnen en
ontlasten van de interne organisatie vanuit één plek.



Meer dan productinformatie: naast de basisinformatie (ingrediënten, voedingswaarden,
allergenen en logistiek) kun je veel meer informatie in PS toevoegen. Denk aan je commerciële
verhaal, foto’s, recepten, bereidingswijzen, specifieke nutriënten, keurmerken, kenmerken en
nog veel meer!



PS verzendt automatisch jouw productinformatie en mutaties naar je klanten.



Jouw productinformatie in het FoodBook: meer dan 400 bezoekers per dag.



Gratis marketingworkshops en productmarketingadvies.



Jouw

eigen

Digitale

Catalogus.

Een

overzicht van

al

je

artikelen,

met de

actuele

productinformatie, foto’s en productverhaal. Deze Digitale Catalogus geeft je verkoop
binnendienst, sales team en de (potentiële) klanten inzicht in je totale assortiment. Altijd actuele
informatie voor iedereen.


Jouw productinformatie ook automatisch in veelgebruikte apps en tools zoals de Eetmeter.



Door het gebruik van PS kun je makkelijker voldoen aan groeiende informatiebehoefte naar
productinformatie van consumenten en groot- en detailhandel.

Het grote voordeel van PS: het borgen van productinformatie op één plek, die gedeeld en gebruikt wordt
via koppelingen met PS, het FoodBook, bestelsites, softwaretools en je eigen website. Lees verder op de
volgende pagina’s om meer te weten te komen over hoe jij PS in foodservice kunt inzetten. Ook kun je
nog meer informatie vinden op de producenten-pagina van onze website. Wil je in 80 seconde een beeld
krijgen van wat PS voor jou kan doen? Bekijk dit filmpje hieronder

Wil je starten met PS?
Wil je gaan starten met het borgen van je productinformatie via PS in foodservice?
Bel +31(0)85-044 18 96 of mail naar info@PSinfoodservice.com en ontvang de informatie om te
beginnen met PS!
Tip! Wil je meer informatie over PS in foodservice en weten wat je uit PS kunt halen?
Kom dan naar één van onze gratis bijeenkomsten/workshops! Klik hier voor een overzicht van onze
agenda.
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WAT IS PS IN FOODSERVICE?
PS in foodservice is dé centrale plek voor productinformatie, voornamelijk binnen de foodservice. Vele
grote én kleine producenten plaatsen hun productinformatie in de database. Afnemers gebruiken deze
informatie om hun gasten, klanten en patiënten te adviseren en informeren. En groothandel om hun
webshop te voorzien van productinformatie. PS maakt het daarmee gemakkelijk om productinformatie
te borgen, delen en vinden; voor je klanten, maar ook voor jezelf.

PRODUCERS

CONSUMERS

WHOLESALE
RS

HOSPITALITY
PROFESSIONAL
S
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DE NOODZAAK VAN GOEDE
PRODUCTBORGING
Het aantal doelgroepen dat informatie over producten zoekt en vraagt wordt steeds groter en loopt
uiteen van groothandel, detailhandel, professionele ondernemer en beroepsgroepen tot consumenten.
Allemaal doelgroepen die via PS productinformatie zoeken en/of vragen ter ondersteuning. Naast de
behoefte vanuit de klant/consument zorgt ook de wetgeving vanaf eind 2014 voor een grotere behoefte
aan actuele informatie voor alle bestelsites en professionele afnemers.

PS kan je helpen met het ‘brengen’ van je productinformatie naar je klanten, het vergroten van de
zichtbaarheid in de markt, het bieden van extra service voor je klanten en het ontlasten van je interne
organisatie. Alles binnen één abonnement.
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WELKE PRODUCTINFORMATIE KAN IK
BORGEN BIJ PS?
Naast de basisinformatie (ingrediënten, voedingswaarden, allergenen en logistiek) kun je nog veel meer
informatie in PS toevoegen. Denk aan je commerciële verhaal, foto’s, recepten, bereidingswijzen,
specifieke nutriënten, keurmerken, kenmerken en nog veel meer! Informatie specifiek voor je klanten of
om je eigen merk optimaal te presenteren.

Commercieel niveau
•

Wettelijke benaming

•

Commercieel verhaal: geef je product een verhaal mee

•

Packshots en andere impressiefoto’s: geef je product een gezicht!

•

Inspirerende filmpjes door middel van YouTube- of Vimeolinks

•

Recepten

•

Certificaten en andere documenten

Ingrediënten
•

Ingrediënten

•

Land van herkomst

•

KWID%

•

GMO-vrij

•

Doorstraald

Allergenen
•

Alle 14 verplichte allergenen met uitsplitsing op granen en noten

Voedingswaarden
•

Energie kcal/kJ

•

Vetten
o

•

Waarvan verzadigde vetzuren

Koolhydraten
o

Waarvan suikers

o

Toegevoegd suiker

•

Vezels

•

Eiwitten
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•

o

Plantaardige eiwitten

o

Dierlijke eiwitten

Zout
o

Toegevoegd zout

Naast deze (verplichte) voedingswaarden is het ook mogelijk om andere voedingswaarden, zoals kalium
en vitamines, toe te voegen om zo nog transparanter te zijn over je product.

Meer dan 50 keurmerken
•

Bekijk hier welke keurmerken je producten kunnen hebben in PS
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Meer dan 35 kenmerken
•

Halal

•

Vrij van varkensvlees

•

Zoutarm

•

Glutenvrij

•

… en nog veel meer

Sensorische eigenschappen
•

Smaak

•

Kleur

•

Geur

•

Consistentie

Als standaardset, of voeg zelf eigenschappen toe.

Verpakkingen/logistieke gegevens op CE-, HE- en palletniveau
•

Artikelnaam

•

Artikelnummer

•

EAN CE, HE en pallet

•

Intrastatcode

•

EG-nummer

•

Verpakkingsoort LxBxH

•

Netto inhoud en bruto gewicht

•

Eventueel uitlekgewicht

Bewaarconditie
Af productie…, na ontdooien…, na openen…

Microbiologie
De maximale waardes van je product van bijvoorbeeld Salmonella of Listeria Monocytogenes.

Zoals je ziet kun je dus ook de logistieke gegevens bij PS borgen. Dit betekent dat het invullen van
bronbestanden niet meer nodig is. Informeer je groothandels hierover, dan weten zij dat ook de
logistieke informatie met packshots via PS opgehaald kan worden. Omdat hiermee de bronbestanden
komen te vervallen, scheelt dit een hoop tijd!
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Mocht je alsnog een vraag krijgen van een groothandel, informeer PS dan!

Wist je dat je je specificaties ook in het Engels, Duits en Frans kunt invoeren in PS? En ook eenvoudig
linkjes naar meertalige productsheets kunt maken? Dit is erg handig als je ook afnemers in het buitenland
hebt.
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PS FOODBOOK: ALLE INFORMATIE
BESCHIKBAAR
Zodra de informatie over je producten beschikbaar is in PS komt deze terug op de website van PS, via
het FoodBook. Hier kan iedereen gratis je productinformatie inzien en gebruiken en gemakkelijk zoeken
op EAN, artikelnummer, merk of binnen een productgroep. Met filters kan een selectie gemaakt worden
op allergenen (bevat/vrij van), geschiktheid en/of keurmerken.

Dagelijks zoeken en bekijken meer dan 400 mensen de producten in het PS FoodBook.
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DIGITALE CATALOGUS
Binnen je abonnement ontvang je een Digitale Catalogus. Dit is een specifieke link die verwijst naar een
overzicht van al je artikelen, met de actuele productinformatie, commercieel verhaal en foto’s. De Digitale
Catalogus geeft je verkoop binnendienst, salesteam en de (potentiële) klanten inzicht in je totale
assortiment. Altijd compleet en actueel! Deze link kun je ook eenvoudig gebruiken om op je website
productinformatie te verstrekken.

Binnen je Digitale Catalogus kun je gemakkelijk zoeken op EAN, artikelnummer of naam en filteren op
allergenen (bevat/vrij van), keurmerken en kenmerken. Voor meer informatie en voorbeelden klik hier.

Tip! We kunnen jouw Digitale Catalogus in je eigen huisstijl-kleuren en met een persoonlijke banner
maken. Hier betaal je uiteraard niets extra’s voor.
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WELKE GROOTHANDELS EN/OF
INKOOPORGANISATIES HALEN MIJN
INFORMATIE OP BIJ PS?
Na invoer is de productinformatie beschikbaar voor groothandels, inkooporganisaties, detailhandel en
retail. Voor de webshop of bestelsite (productinformatie en packshots) en het vervangen van
bronbestanden (logistiek). De meeste groothandels borgen en ontsluiten ook hun Private Labels via PS.

Bij alle groothandels en inkooporganisaties in Nederland en steeds meer in België ontvangen via PS
productinformatie.

Kijk voor een actueel overzicht van alle groothandels en inkooporganisaties op onze website. Hieronder
een greep uit de groothandels en inkooporganisaties die gebruik maken van PS in foodservice.
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WELKE AFNEMERS MAKEN GEBRUIK VAN
DE PRODUCTINFORMATIE BIJ PS?
Professionele

klanten

ontvangen

via

een

Digitale

Catalogus

of

direct

in

het

eigen

(voedingswaarde)circulatiesysteem productinformatie. Aangesloten afnemers ontvangen wekelijks een
overzicht van de mutaties op voedingswaarden en allergenen. De klant hoeft deze gegevens niet te halen,
via PS breng je als producent de informatie automatisch. Dat is service!

Hieronder enkele afnemers:

Dit zegt Mirjam Degens – adviseur voeding bij het LUMC – over werken met de productinformatie uit de
database van PS in foodservice.
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“Wij gebruiken PS in foodservice op verschillende manieren. Zo kunnen we producten opzoeken via het
FoodBook. Ook hebben wij via PS een Digitale Catalogus, met alleen ons eigen assortiment. Het voordeel
van PS is dat productspecificaties op één centrale plaats beschikbaar is. Wij hoeven dus geen specificaties
meer op te vragen bij fabrikanten, maar hebben deze direct tot onze beschikking. Dit scheelt veel tijd!”
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SOFTWARETOOLS: REKENEN MET
PRODUCTINFORMATIE
Voor ondernemers en consumenten is het ideaal om productinformatie digitaal binnen een eigen
softwaretool te ontvangen. De gebruiker ontvangt zo ‘automatisch’ inzicht in wijzigingen en beschikt zo
altijd over actuele informatie.

PS zoekt actief de samenwerking met softwaretools/rekentools. De tools hebben elk hun eigen
doelgroep, variërend van horeca ondernemer, (party) cateraar, ziekenhuis, slager en viswinkel tot
consument.

Indien je als producent – via PS – ook de productinformatie beschikbaar maakt voor het
Voedingscentrum, dan is je informatie ook beschikbaar voor de Eetmeter en de Kies ik Gezond App. Via
de Eetmeter werken meer dan 800.000 consumenten aan hun eetpatroon.

Dit zin een aantal tools die gebruik maken van de database van PS. Kijk op onze website voor een actueel
overzicht van onze tools.

Deze producenten gingen je voor!
Op de eerste pagina van dit document lees je over de voordelen van het borgen van jouw
productinformatie bij PS in foodservice. Bekijk hier een aantal van de inmiddels meer dan 1000
producenten die hun productinformatie borgt bij PS in foodservice:
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Bekijk ook eens de referenties op onze website of deze YouTubefilmpjes, daar vertellen verschillende
producenten waarom zij met PS werken.
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HET TONEN VAN PRODUCTINFORMATIE
OP JE EIGEN WEBSITE
Als de productinformatie in PS staat kun je deze informatie heel gemakkelijk tonen op je eigen website.
Ideaal omdat informatie ook op je website zo altijd actueel is. Als je het in PS wijzigt, wordt je website
automatisch bijgewerkt. Er zijn drie mogelijkheden om je website te verrijken met productinformatie via
PS:
•

Eenvoudig en snel: een link naar je Digitale Catalogus.

•

Een linkje of button per product die naar de actuele productpagina bij PS verwijst.

•

Productinformatie in je eigen look en feel, inclusief een verwijzing naar de actuele
productpagina, zoals Remia hieronder.

Tip! Wist je dat productinformatie op je website je SEO (hoe gemakkelijk jouw producten in zoekmachines
worden gevonden) verhoogt? Potentiële afnemers kunnen zich verdiepen en laten inspireren door jouw
producten. Daarnaast ben je transparant over je producten en bied je service naar je klanten!

Kijk hieronder voor nog meer voorbeelden van producenten die productinformatie via PS koppelen aan
hun website. Laat je inspireren!

Link naar je eigen Digitale Catalogus
Zo linkt Brugel naar hun Digitale Catalogus.
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Zo linkt Degens naar hun Digitale Catalogus.

Zo linkt Goodbite naar hun Digitale Catalogus, in 4 talen.

Koppel producten uit je assortiment aan
productspecificaties in het FoodBook
Bijvoorbeeld de Babi Ketjap van Henri.

Zo linkt Appelaere op hun website naar een productpagina.

Of de burgers van Family Checken, met een
button voor productspecificatie

Of een beetje verstopt onder een I’tje

Er zijn genoeg mogelijkheden voor zowel de kleine als de grote producenten. Laat ons met je meedenken
over wat voor jou de beste manier is om productinformatie op je website weer te geven. Bel ons!
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