Vind het abonnement dat bij jouw assortiment past!
Dé voordelen van de PS-abonnementen op een rij.
PS Basis: gewoon goede productinformatie?
✓
✓

Eigen assortiment duidelijk inzichtelijk via je FoodBook Op Maat, inclusief alle filteropties.
Actueel mutatieoverzichten van wijzigingen in allergenen en voedingswaarden.

✓

Matchrapport: krijg inzicht in welke producten via PS worden gedeeld & hoe hoog jouw match (%) is met de database van PS.

PS Standaard: ga je voor een hoge dekking van je producten? En een FoodBook in eigen huisstijl?
✓
✓
✓
✓
✓

Natuurlijk de voordelen van PS Basis
Ondersteuning door PS: wij helpen jou om samen producenten te activeren, zodat je voor 100% dekking kunt gaan!
Standaard Duurzaamheidsanalyse over het eigen assortiment. Hoe duurzaam is je assortiment? Klik hier voor een voorbeeld.
Maak je eigen producten? Die kun je zelf (laten) invoeren en toevoegen aan je FoodBook!
Wil je een FoodBook in eigen huisstijl? Het is mogelijk om een eigen kleur en banner te kiezen voor je FoodBook.

PS Premium: digitaal toegang en meer inzicht in jouw assortiment?
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Natuurlijk de voordelen van PS Standaard
Producten specifiek voor jouw bedrijf? Bij PS Premium kun je je eigen merken borgen!
Mogelijkheid om digitaal toegang (via webapi) te krijgen tot productinfo voor bijvoorbeeld intern systeem of website.
Ontvang het Digitaal Productinformatie Rapport: draai ieder moment een overzicht van allergenen, ingrediënten, voedingswaarden én keurmerken per product!
Premium Duurzaamheidsanalyse over het eigen assortiment nu en tov vorige periodes.
Inclusief een overzicht van het aandeel van elk keurmerk binnen jouw assortiment van duurzame producten. Klik hier voor een voorbeeld.
Inzicht in de kwaliteit en volledigheid van productinformatie van producenten? Bij PS Premium krijg je toegang tot het Validatierapport.

PS Premium plus: ga je voor maximaal gebruik van de productinformatie?
✓
✓
✓
✓

Natuurlijk de voordelen van PS Premium
Heb je specifieke eisen aan de kwaliteit/compleetheid van jouw productinformatie? Bij PS Premium Plus is het mogelijk om je eigen persoonlijke Validatierapport te
creëren (in overleg met PS). Aan de hand van jouw eisen in het Validatierapport zorg je ervoor dat producenten de voor jouw relevante informatie gaan borgen.
Heb je behoefte aan aanvullende rapporten of analyses over je eigen assortiment. We bespreken graag je wensen en de mogelijkheden qua rapportage (standaard
of ad hoc).
Is er behoefte aan extra ondersteuning? Bij de opstart, bij de activatie van producenten, bij de invoer van producten of stappen om tot 100% match te komen. We
horen graag je wensen en zoeken samen naar een passende oplossing.

Kijk op de volgende pagina voor een gespecificeerd overzicht van de abonnementen.

Meest
gekozen!

PS Basis

PS Standaard

PS Premium

PS Premium
plus

Inlezen eigen totale assortimentslijst volgens PS template

√

√

√

√

Matchrapporten (hoe is jouw assortimentsmatch (%) met PS?)

√

√

√

√

PS activeert vanuit het collectief van alle aangesloten afnemers

√

√

√

√

Niet mogelijk

√

√

√

√

√

√

√

Abonnement Afnemers
Assortimentslijst/match PS

PS activeert samen met de afnemer de producenten om productinfo in te vullen
FoodBook Op Maat
Eigen assortiment duidelijk in kaart via eigen FoodBook Op Maat
FoodBook in eigen huisstijlkleur en met eigen banner

Niet mogelijk

√

√

√

Meerdere FoodBooks Op Maat

Niet mogelijk

Niet mogelijk

√

√

Via digitale koppeling met PS toegang tot actuele productinfo PS

Niet mogelijk

Niet mogelijk

√

√

Via digitale koppeling met PS toegang tot updates en mutaties

Niet mogelijk

Niet mogelijk

√

√

Via digitale koppeling met PS toegang tot productinfo van eigen merken/PL

Niet mogelijk

Niet mogelijk

√

√

√

√

√

√

Koppeling met specifieke voedingssoftwaretool**

Niet mogelijk

√

√

√

Koppeling met eigen interne systeem, inclusief mapping en koppeling via webapi*

Niet mogelijk

Niet mogelijk

√

√

Digitale koppeling met PS via webapi voor intern systeem of website

Koppeling met softwaretool
Koppeling met standaard softwaretool**

Analyse en rapporten
Mutatieoverzichten van wijzigingen in voedingswaarden en allergenen

√

√

√

√

Standaard Duurzaamheidsanalyse over het eigen assortiment

Niet mogelijk

√

√

√

Premium Duurzaamheidsanalyse over het eigen assortiment

Niet mogelijk

Niet mogelijk

√

√

Digitaal Productinformatie Rapport: inzicht in inhoudelijke informatie per product

Niet mogelijk

Niet mogelijk

√

√

Validatie Rapport PS: inzicht in volledigheid van productinformatie

Niet mogelijk

Niet mogelijk

√

√

Eigen Validatieregels over je eigen assortiment*

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

√

Extra Analyses en Rapporten over je eigen assortiment*

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

√

Invoer en borging eigen merken/PL door producenten (onder begeleiding PS)

Niet mogelijk

Niet mogelijk

√

√

Eigen producten invoeren in PS*

Niet mogelijk

√

√

√

Extra ondersteuning*

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

√

√

√

√

√

€0,-

€275,-

€550,-

€1095,-

Extra’s

Abonnement
Overeenkomst PS
Jaarlijkse vergoeding abonnement

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.
* Mogelijk zijn hier extra kosten aan verbonden, vraag voorwaarden en procedure op.
** Heb je/wil je een koppeling met een softwaretool? Bekijk met welke softwaretools PS gekoppeld is. Voor een aantal tools heb je minimaal een PS Standaard abonnement nodig.
Deze abonnementsvormen zijn opgesteld door PS in foodservice en zijn geldig tot 31 december 2019

Contact
Starten of vragen over de abonnementsvormen?

Neem contact op met Miranda van Uden
relatiebeheerder catering, zorg en horeca
T: +31 (0)85 044 18 96
E: Miranda@PSinfoodservice.com
Meer informatie en voorbeelden van rapporten zijn te vinden op www.PSinfoodservice.nl – onder Afnemers

