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1. Inleiding 
  

ETIM UP is een tool die wordt gebruikt om ETIM geclassificeerde productdata over te 

zetten/converteren naar een nieuwe(re) ETIM-versie. Bijvoorbeeld data omzetten van ETIM 6 naar 

ETIM 7, of om van een gepubliceerde versie over te stappen naar ETIM dynamisch. Nadat de 

conversie in ETIM UP heeft plaatsgevonden kunt u het geconverteerde bestand weer importeren in 

uw eigen systeem. De tool heeft in principe fabrikanten als doelgroep, maar is beschikbaar voor alle 

ETIM-deelnemers. 

  

Door een productbestand door middel van ETIM UP te converteren, wordt uw productdata 

geüpdatet naar de eerstvolgende ETIM-versie. Dit gebeurt enerzijds automatisch door middel van 

auto-apply mappings, daarnaast dient u soms zelf ook nog een aantal keuzes te maken via 

mappingsuggesties.  

 

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van auto-apply mappings; dit om u als gebruiker in staat 

te stellen om zo simpel en snel mogelijk uw geclassificeerd productgegevens weer up-to-date te 

hebben. 
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2. Algemeen 
 

2.1 Website 
ETIM UP is te benaderen via: http://etimup.ketenstandaard.nl/  

 

2.2 Toegang  
ETIM UP is alleen beschikbaar voor ETIM-deelnemers. Bent u ETIM-deelnemer en wilt u 

inloggegevens ontvangen, dan kunt u deze aanvragen bij Ketenstandaard via 

etimup@ketenstandaard.nl of 088-1500800. 

Wilt u ETIM UP gebruiken maar bent u nog geen ETIM-deelnemer? Kijk dan op 
www.ketenstandaard.nl/hoe om te zien hoe u ETIM-deelnemer kunt worden of neem contact op met 
ons via info@ketenstandaard.nl of 088-1500800.   
  

Weet u niet of u lid bent bij ons? Kijk dan op www.ketenstandaard.nl/wie en zoek op uw 

bedrijfsnaam. 

2.3 Bestandsformaten  
Er kunnen alleen XML-bestandformaten geüpload worden. De volgende soorten worden 

ondersteund:   

- SALES XML: INSBOU004 of hoger 

- ETIM BMEcat:  Version 3.1 of hoger 

  

ASCII-berichten worden niet ondersteund. 

Het bestandsformaat dat door de gebruiker geüpload wordt, is tevens het bestandsformaat van het 

resultaat. Een geüpload SALES XML-bestand kan dus niet als een ETIM BMEcat bestand worden 

gedownload.   
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3. Dashboard 
 

3.1 Taal 
De system language van ETIM UP is Engels, maar wat de classificatie betreft  zijn dezelfde talen 

beschikbaar als in ETIM.  Selecteer de gewenste taal rechts bovenin het scherm.  

   

3.2 Upload file 
Start ETIM UP door uw productbestand te uploaden. Het 

productbestand verkrijgt u door een export te maken van uw 

productgegevens uit uw eigen (PIM-)systeem.   

In het vorige hoofdstuk staat beschreven welke bestandformaten 

er geüpload kunnen worden. Indien u een ZIP-bestand uploadt, 

houd er dan rekening mee dat er maar één bestand in mag zitten. 

  

Afhankelijk van het aantal producten en diversiteit qua ETIM-

klassen in uw productbestand, kan het verstandig zijn om uw 

productdata gefaseerd te uploaden. Een reden hiervoor kan zijn 

dat uw productdata continu wijzigt en u niet te lang wil wachten 

met de import terug in uw systeem.  

  

Target publication  

Bij het uploadvenster wordt gevraagd om de target publication te selecteren. Hiermee bedoelen we 

de ETIM-versie waarnaar u wilt upgraden.  

Let op: het is niet mogelijk om een ETIM-versie over te slaan. De target publication mag dus altijd 

maar één versie hoger zijn dan de huidige versie waarin uw productdata geclassificeerd is. Wilt u 

vanuit uw huidige ETIM-versie naar bijvoorbeeld twee versies nieuwer, dan zult u de conversie in de 

ETIM UP twee keer moeten uitvoeren.   

Uw bestand wordt tijdens het uploaden gevalideerd, dit wordt weergegeven in de statusbalk.  

 

3.3 Kolommen aanpassen  
Standaard worden de belangrijkste kolommen getoond, maar u kunt zelf kolommen toevoegen of 

verwijderen in het overzicht. Klik op ‘COLUMN VISIBILITY’ om dit uit te voeren.    
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4. Workload  
  

Voordat u bezig gaat met uw workload is het goed om te weten hoe ETIM UP is opgebouwd. 

Hieronder de hiërarchie van ETIM UP. Onder elk onderdeel staat de bijbehorende paragraaf van deze 

handleiding. 

 
Workload (4.1)    
 Overzicht ETIM-klassen (4.2)   
  Overzicht producten (4.3)  
   Producteigenschappen 

(4.4) 

  

4.1 Workload  
Zodra het bestand is geüpload, wordt er een nieuwe workload aangemaakt en getoond op het 

dashboard. Eén workload vertegenwoordigt dus één uploadbestand. U kunt meerdere workloads 

toevoegen.  

  

In het overzicht worden verschillende kolommen getoond die voor zich spreken:  

  

  
  

U kunt de workload openen door de betreffende workload aan te klikken. Vervolgens wordt er een 

overzicht getoond van alle ETIM-klassen die gevonden zijn in het geüploade bestand.  
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4.2 ETIM-klassenoverzicht binnen een workload  
Zodra u de workload opent, wordt onderstaand scherm getoond. U kunt zien dat alle aanwezige 

producten in de workload zijn gegroepeerd per ETIM-klasse.   

  

  

  

De twee linker kolommen zijn de zogenaamde originele classcode en originele class description en 

slaan op de klasse zoals bekend in de ETIM-versie waarin uw productdata is geclassificeerd. 

Daarnaast staat de code en bijbehorende omschrijving van de klasse in de nieuwe versie van ETIM (= 

destination). In veel gevallen zijn de klassen hetzelfde, maar als een klasse wordt verplaatst naar een 

andere klasse, dan zal dat verschil in dit scherm duidelijk worden. Zie voorbeeld hierboven.  

   

In het getoonde voorbeeld is sprake een klasse-mapping, dus een klasse wordt vervangen door een 

andere klasse. ETIM UP zorgt ervoor dat de producten in de originele klasse automatisch overgezet 

worden naar de nieuwe klasse (auto-mapping).  In de laatste kolom (%Feature) is te zien hoeveel 

procent van de features voorzien zijn van een waarde. Dit is gemeten over alle producten die in de 

betreffende klasse zijn opgenomen.   

  

4.2.1. Automatische mappingregels   
In de ETIM Classificatie worden automatische mappingregels vastgelegd die ervoor zorgen dat zoveel 

mogelijk wijzigingen in de publicatie automatisch worden meegenomen in ETIM UP. De 

automatische correcties vinden plaats op klasse- en featureniveau. In het ‘overzicht 

producteigenschappen’ (hoofdstuk 4.4) kunt u op featureniveau zien welke feature(s) automatisch 

wordt of worden omgezet, te zien aan de tekst. In principe hoeft u een automatische mapping nooit 

aan te passen of te controleren, dit geldt niet voor mapping-suggesties (lees hierover meer in 

hoofdstuk 4.3.1).  
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4.2.2. Vernieuwd productbestand downloaden 
Het ETIM-klassenoverzicht geeft u een beeld van de classificatie van uw producten op basis van de 

geselecteerde ETIM-publicatie (de target-publicatie). U kunt vanuit dit scherm direct een nieuw 

productbestand genereren op basis van de geselecteerde ETIM-versie. Gebruik hiervoor de ‘start-

knop’. Alle klassen en features met een ‘auto-mapping’ zijn hierin al verwerkt.   

  

Maar let op, als u dit uitvoert zonder de 

mappingsuggesties per klasse door te lopen, kan het zijn 

dat u informatie verliest! We adviseren dan ook om alle 

ETIM-klassen te doorlopen alvorens het vernieuwde 

productbestand te genereren, lees hierover meer in 4.3.1. 

  

Het gegenereerde productbestand kunt u vervolgens 

uploaden in uw eigen systeem. 

  

4.2.3. Zoeken naar een specifiek product  
U kunt zoeken naar een specifiek product of productcode 

in uw productbestand. Gebruik hiervoor het zoekveld zoals 

hiernaast afgebeeld.   
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4.3. Productenoverzicht binnen een ETIM-klasse  
Zodra u een ETIM-klasse selecteert uit de workflow, wordt er een overzicht getoond van al uw 

producten die onder deze klasse vallen. In de tabel wordt per product het percentage van het aantal 

gevulde features weergegeven (%Feature).  

  

De bovenste drie indicatoren passen zich aan naar het niveau van deze klasse.   

Zo geeft de eerste indicator geeft nu het aantal producten weer dat zich in de geselecteerde klasse 

bevindt. De tweede indicator staat in het productenoverzicht altijd op 100%, er is immers een keuze 

gemaakt vanuit de (gemapte) klasse. De derde indicator, de zogenaamde feature mapping, geeft het 

percentage weer van de vulgraad van de features in deze gehele ETIM-klasse. Dit is gemeten over 

alle aanwezige producten.   

  

  
Voorbeeld van een productenoverzicht in een ETIM-klasse.  

Een belangrijk doel van dit overzicht is de gebruiker informeren of er nog acties moeten worden 

uitgevoerd. Mogelijke acties zijn het invullen van de mappingsuggesties (zie paragraaf 4.3.1.) of het 

openen van een product.     

  

4.3.1. Mappingsuggesties   
Mappingsuggesties zijn mappings die vragen om een keuze van de gebruiker en derhalve niet door 

ETIM te automatiseren zijn. Een simpel voorbeeld van een mappingsuggestie is het volgende. Stel, 

uw product heeft bij het kenmerk ‘kleur’ de waarde ‘overig’. In de nieuwe publicatie van ETIM zijn 

de kleuren zwart, wit en geel als waardes toegevoegd. U krijgt dan in ETIM UP een 

mappingsuggestie van die drie kleuren, want mogelijk staat de gewenste kleur er nu wel bij.   

  

De mappingsuggesties worden, indien beschikbaar, altijd weergegeven aan de rechterkant van het 

scherm. Indien er een suggestie beschikbaar is, kunt u deze toepassen op één, meerdere of alle 

producten in de klasse. Selecteer de producten en klik op de mappingsuggestie. Het menu zal 

openklappen waardoor u de juiste waarde kunt selecteren. Zodra u op het       symbool klikt 

worden alle geselecteerde producten voorzien van de gekozen waarde.   
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Voorbeeld van mappingsuggesties in het productenoverzicht  

  

U kunt de mappingsuggestie(s) ook toepassen op het niveau van de producteigenschappen van het 

specifieke product. Open het product en pas dezelfde werkwijze toe als hierboven. In paragraaf 4.4 

kunt u hierover meer lezen.   

  

  
Voorbeeld van mappingsuggesties in de producteigenschappen  

    

4.4. Overzicht producteigenschappen  
Het laagste niveau binnen ETIM UP is het overzicht van de producteigenschappen. In dit overzicht 

worden alle kenmerken met bijbehorende waardes weergegeven. De vulgraad-meter (= derde 

indicator) wordt gevoed door de data die hier staat. In de kolom ‘mapping info’ staat de herkomst 

van de data.   

  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier soorten mappings:   

-  Automap    Waarde is automatisch verkregen  

-  UserSuggestion  Gebruiker heeft een mappingsuggestie geselecteerd  

-  UserApply    Waarde is door gebruiker ingevuld  

-  No mapping    Er is geen waarde bekend  
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U kunt altijd bekijken welke kenmerken en waardes in het originele productbestand stonden door op 

de knop ‘original’ te klikken.   

  

  

  

  

  

4.4.1. Mappingregels creëren 
U kunt eigen mappingregels maken in ETIM UP. 

Deze regels worden opgeslagen en onthouden bij 

de volgende keer dat u weer met deze klasse te 

maken krijgt. U kunt klassemappings en/of 

featuremappings aanmaken.   

  

Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld tot de 

conclusie komt dat uw producten niet in de juist 

klasse staan. Middels een klassemapping kunt u de 

producten verplaatsen naar een andere klasse.   

  

  

 

 

 


