
Kort overzicht van de stappen voor het maken van 
een file, om met AS Watson te delen
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HULP NODIG?

FAQ
Instructie filmpjes
etc

Assistentie bij gebruik van het platform ?
helpdesk@ProductIP.com
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Meer informatie: https://www.productip.com/as-watson-kruidvat

mailto:helpdesk@ProductIP.com
https://bowtie.mailbutler.io/tracking/hit/34d70e4c-7482-44f0-924a-4e01fbe919b4/7d9ea735-4efe-4d35-9d82-99ee85ede651


Maak een account aan:
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4

Koop credits:

Wanneer je voor het eerst inlogt na het registreren zie je dat er credits gekocht dienen te worden
Per file heeft men er 2 nodig.

Vaak kunnen er meerdere artikelen in 1 file.
Zelfde leverancier
Zelfde materiaal
Zelfde eisenlijst
= 1 dossier
Denk aan een koekenpan met verschillende doorsnedes.
Kijk naar het testrapport, wanneer deze artikelen op hetzelfde rapport genoemd worden, kunnen ze in 
dezelfde file.

Voor ieder artikel met een eigen EAN code moet als artikel toevoegen aan de file
(zie uitleg verder in de instructie)



Login – reset password
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Inrichten van het account:

Gebruiker toevoegen

Hier kan men een standaard tekst toevoegen,
die bij de invite verzonden kan worden

Voeg je eigen logo toe
Deze is zichtbaar in het account en o.a. op de invite
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Voeg AS Watson toe als klant (alleen door de admin te doen):

Dan worden de specifieke eisen van AS Watson toegevoegd  in de Requirementlijst

1. Ga naar controle panel (rechtsboven de sleutel)
2. Kies voor my account
3. Kies voor customer
5. Kies add customer
4. Selecteer AS Watson
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Flow voor het maken van een dossier:

1. Maak de file aan
2. Upload reeds aanwezige documenten
3. Verzend de invite (maak een selectie wat je wilt ontvangen)

4. Vraag de leverancier om documenten
5. Monitor of de invite is geaccepteerd
6. Review en link de documenten
7. Deel de file
8. Indien geaccepteerd sluit de file
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Verschillende opties:

1. DIY (Do It Yourself)
je doet alles zelf

2. Connect
wij helpen bij uitleg aan jouw leverancier, zodra er één document geupload is, stopt deze service

3. FAST (File Assembly Support Team
wij gaan als secretariaat aan de slag 

a. Review
Wij kijken jouw werk na

b. Organise
Jij verzamelt de documenten, welke wij
reviewen en linken (2 rondes).
Start de file in DIY, voeg alle documenten toe, 
kunnen wij aan de slag, upgrade de file naar
Organise.

Prijzen per 2019, kijk hier voor actuele prijzen
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https://www.productip.nl/


Stap 1: maak de file aan:
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Mocht de knop “create new Technical file”
er niet staan Dan dient men eerst credits
te kopen.



Stap 2 – doorloop de Q&A:
Start de file op basis van het eerste artikel, overige artikelen voegt men later toe.
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Marketrelease date = datum van actie

Vul bij Bar code de EAN code in

Klik op Next om door te gaan 
met de Q&A

Wil je gegevens tussen door opslaan 
klik op Create pre-draft, er wordt 
dan direct een file aangemaakt, om 
verder te gaan moet je deze eerst 
openen.

Lees volgende slide voor 
de instructie.
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Voor elk Private Label product dat geproduceerd is op productielocaties in risicolanden eisen 
wij dat de leverancier het ‘’Terms of Implementation’’ (Toi) ondertekent om voor volledige 
transparantie van de productielocatie (naam, adres, stad en land) en een geldig social
compliance auditresultaat te zorgen. Deze informatie moet 10 weken voor de actieweek in 
ProductIP geüpload worden. 

Een overzicht van de risicolanden is middels de volgende weblink beschikbaar 
Alle landen op blz 2-4 vermeld van het Amfori document, zijn high-risk landen. Turkije valt daar 
ook onder.
https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori-2020-02-06-country-risk-classification-2020.pdf

Let op dat de risico landen periodiek worden bijgewerkt, bepaalde landen kunnen hierdoor 
onder verhoogd risico komen te staan sinds de vorige order. 

Lees ook het volgende document,

Social Compliance 
A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V. 

https://www.productip.com/uploads/ASWatson/Social-Compliance-leveranciersmap-NL.pdf

https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori-2020-02-06-country-risk-classification-2020.pdf
https://www.productip.com/uploads/ASWatson/Social-Compliance-leveranciersmap-NL.pdf
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Wanneer je voor de pre-draft hebt gekozen:
Mocht je op pre-draft hebben geklikt, dan zijn dit de stappen

- Selecteer bij Regio’s Nederland, België en Frankrijk
- Selecteer de juiste product categorie (zie slide 13 als je het niet kan vinden)
- doorloop De Q&A (zie slide 14



– kies de juiste productcategorie:

Mocht de categorie niet gevonden worden,
kies dan voor ”Provisional”
Voeg na het aanmaken van de file, 
de beschikbare documenten toe, en een foto, 
zodat wij weten naar welke categorie gezocht 
werd.
ProductIP zal z.s.m. de juiste categorie aan de 
file toevoegen en u ontvangt een email.
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– Selecteer de juiste landen:
Voor ASW kiest men Nederland, België en Frankrijk

Klik op Next
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Overige vragen van de Q&A:

Product gerelateerde vragen dient u 
te beantwoorden om de juiste lijst 
te krijgen. De vragen hier afgebeeld 
dient u zo te beantwoorden

Kies hier wat relevant is, of laat het leeg
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Hiervan dient men tenminste 1 te kiezen

Voor productie in door AS Watson 
aangegeven risico landen dient men 
hieraan te voldoen
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BCSI, SA8000 , Sedex en WGA en 
ICTI worden geaccepteerd



18

Activeren van de pre-draft:



File is gemaakt – voeg meer artikelen toe:
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Uploaden documenten:

! Only pdf & jpeg can be uploaded
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Informeer uw leverancier:

Om een soepel van start te gaan, adviseren wij dat u 
eerst uw leverancier per email/telefoon/skype 
informeert dat u nu gebruik maakt van het platform

21



Stap 4:
vraag uw leverancier om documenten:

De tekst hier kan als default ingesteld
worden in het control panel
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Eventueel kan men een 
selectie maken wat je 
wilt ontvangen van de 
leverancier



Wat ziet de leverancier
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Wat ziet de leverancier: De leverancier ontvangt deze email, tekst in rood is uw eigen bericht.
Door op “Start uploaden” te klikken, en de volgende schermen te volgen
Kan de leverancier eenvoudig documenten aan de file toevoegen.

Let op!
Het emailadres waar de invite
aan verzonden wordt, 
Geeft toegang tot de file.
Indien uw leverancier inlogt
met een ander adres, is het 
Mogelijk dat ze de taak niet
kunnen uitvoeren.

helpdesk@productip.com helpt
Hierbij. Maar belangrijk is ook 
dat u het juiste emailadres 
gebruikt.
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mailto:helpdesk@productip.com
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Dit is wat jullie zien in de file, dit ziet de 
leverancier dus niet. Maar de 
requirement die groen of geel zijn, 
wordt niet naar gevraagd.

Hier kan de leverancier zien, welke documenten er gevraagd 
Worden. Voor de requirements welke reeds fulfilled of N/A 
zijn, worden geen documenten gevraagd
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Je ontvangt deze mail:

Leverancier heeft documenten toegevoegd:
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Verder met de file:
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Op het moment dat je documenten (testrapporten) ontvangt, zijn de aangegeven 
normen op de requirementlijst de handvatten om te kijken of je de juiste onderbouwing 
hebt ontvangen. 

Je moet eerst het testrapport lezen en checken:
- Gaat dit over mijn product (check de foto)
- Wie heeft de test uitgevoerd
- Wanneer is de test uitgevoerd
- Wat is de uitslag

Op het moment dat je dit allemaal goed is, kan je met Match-it het document linken aan 
de eisen, zodat er overzicht ontstaat of je de volledige onderbouwing hebt. In het geval 
van een overgangstermijn, kan je of de eisen mee afvinken of ze niet van toepassing 
verklaren.



Review en link geuploade documenten:
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Aan de witte vlag herkent men dat er nieuwe 
documenten in de file zitten.

Open de file
Ga naar de documenten tab
Open het document



Voeg de document categorie toe

Vul de metadata in
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Review en link geuploade documenten:
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Klik op Match-IT
En vink aan welke eisen je wilt onderbouwen met dit document



Wat als Match-it geen sugestie kan geven:
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Mocht je eisen in een document zien, die niet op de lijst staan.
Dan is het mogelijk dat er voor een verkeerde productcategorie is gekozen.
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Voeg het blok toe om de informatie te bedekken. Wis het blok, indien u een fout hebt gemaakt

Om te laten zien dat ons product voldoet aan de 
wetgeving, moet u documenten delen.

We verbergen automatisch informatie over uw 
leveranciers wanneer u een bestand deelt, maar dit 
kan niet automatisch worden gedaan voor wat zich in 
de documenten bevindt! Daar hebben we nu een 
oplossing voor

Met de redactie-tool opgenomen in de kijker
u kunt dergelijke informatie verwijderen en creëren
een document dat u kunt delen. We voegen 
onmiddellijk een watermerk toe aan dat document, 
zodat de ontvanger
weet dat je het document hebt dat de
basis voor dit geredigeerde document beschikbaar in 
de zaak

Maak een nieuw
document door de 
geredigeerde gebieden in 
het originele document 
te "branden". Het 
origineell blijft hetzelfde.

We koppelen de kopie
aan de vereisten, zoals
het origineel. We 
verwijderen de deel
rechten voor de 
oorspronkelijke en stellen
de deelrechten voor de 
geredigeerde kopie in.

Informatie verbergen:
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Stel dat er iets op de requirementlist staat, wat niet klopt.
ProductIP ontvangt dan een email, met de info van de betreffende file.
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Naar overzicht documenten Naar volgend document

In document wordt norm of eis genoemd, maar deze staat niet op de requirmentlijst, 
voeg deze dan toe aan de lijst en link het document hieraan
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Filteren van de requirements:
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Delen van een file
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1. Open de file die je wilt delen
2. Kies tabblad sharing
3. Kies “add share”
4. Vul gegevens in als in voorbeeld

Email  adres:    productip@eu.aswatson.com

1. Sluit eventueel documenten uit van delen
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Wil je een artikelnummer wijzigen, zorg dan dat de barcode ook gevuld is,
Dit kan eenvoudig door op.         te klikken

De barcode MOET altijd gedeeld worden, je kan alles leeg laten en op Skip & Share klikken.
Dan worden alle artikelnummers en barcodes gedeeld, zoals aangemaakt in de file.
Hier kan je zien welke informatie wordt gedeeld, indien dit klopt laat je de invoervelden leeg en klik op Skip & Share.
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Indien een file niet wordt geaccepteerd, 
dan ontvangt degene die hem gedeeld 
heeft een email.
In het account kan men bij Sharing alle  
shares terug vinden en ook de status.

Klik op de product naam om de file te 
openen.

Kijk op het tabblad review wat de        
opmerkingen zijn.
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Pas de file aan

Deel de file opnieuw door op de 
enveloppe te klikken.

Is de status pending, en men past de 
file aan, dan is deze aanpassing voor 
de ontvanger ook zichtbaar, en is 
opnieuw delen niet nodig.

Is een file declined dan moet men de 
file opnieuw delen door op de         
enveloppe te klikken
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Sluiten van een file:
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Wat ziet AS Watson
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Indien een file op accepted staat, dan heeft AS 
Watson een kopie van de file opgeslage.
Mocht je nog iets veranderen aan de file, dan is 
dat voor AS Watson niet zichtbaar. 

Declined betekend dat de file is afgewezen. 
Kijk in de file op de Review tab naar de 
opmerkingen.
Pas de file aan en deel deze daarna opnieuw 
door op de enveloppe te klikken.

Pending betekend dat de file nog niet bekeken 
is.
Alle wijzigingen die je nu nog doet aan de file, 
zijn ook voor AS Watson zichtbaar. 



Tips
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Voeg een collega toe:
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Alle informatie met betrekking tot deze file:
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Hier vindt u meer informatie over het 
requirement en eventueel een 
template welke als onderbouwing kan 
worden gebruikt 

Informatie over het requirement:
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Voeg AS Watson toe in het 
adresboek, zodat je bij het delen niet 
steeds het adres hoeft in te toetsen.

Na drie letters zal het systeem met 
zoeken beginnen en automatisch de 
info toevoegen.

1

2
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Importen data met exel:
1. Log in
2. Type in the adresbalk https://secure.productip.com/excel
3. Download de template
4. Vul de template en sla deze op 
5. Selecteer de excelfile
6. Klik op uplaod

7. Selecteer pre-draft 
8. Klick op “Confirm the data is imported correctly”

Het is mogelijk om items samen te voegen tot één file tijdens
het importeren. Gebruik de kolom Group. Vermeld in deze
kolom het artikelnummer tot welke groep het item behoort, 
laat het hoofdartikel leeg.

Laat deze leeg

Opmerking: u kunt de kolom namen niet
wijzigen, of kolommen toevoegen
Als een kolom niet van toepassing is, laat u 
deze leeg.
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Activate pre-draft file:
1.Open de pre-file

2.Klick op “activatie the file”

3. Voeg de informatie toe 
! De market Release date is nog 
aan te passen, maar doe dit voordat 
de file is geactiveerd, anders kost 
een credit
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ORGANISEER DE FILES – CREËER EEN WORKFLOW 
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Monitoren van documenten en regelgeving:
Dit zegt niks over de status van de file, maar over de status van de wet - en regelgeving op dit moment.
Dit zou relevant kunnen zijn, op het moment van een nieuwe batch die ingekocht wordt van een bestaand product.
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- Check for updates: laatste status requirements. 
Doen voor afsluiten van file, of als men lang aan       

een file aan het werk is Rode tekst geeft aan op de dag van vandaag is deze vervallen

(getoond op productpagina)

De requirementlijs nader verklaard: Rood zegt niets over de status van de file, maar wat als  
men het “vandaag’ weer opnieuw zou inkopen.
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Soms mag je kiezen
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Mocht er een eis op de lijst staan die er niet op zou moeten staan,
dan is dat op eenvoudige wijze te rapporteren.
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Als er wezenlijks iets aan product veranderd is.
Nieuwe leverancier, zelfde product
Essentiele wijzigingen van de normen.

Wanneer maak je een nieuwe file?:

Nieuwe levering / nieuwe file:
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