
 

 ProductIP B.V. Copernicuslaan 30 | 6716 BM EDE | The Netherlands 
T +31 318 700 622 | info@productip.com | www.productip.com 

Onlangs vonden we een recept voor appeltaart uit 1371. Blijkbaar is 
product compliance niet een nieuw concept. Immers, een recept is 
niets anders dan een lijst met eisen waar een product aan moet vol-
doen. Wanneer productie uitbesteed wordt, moet de producent zich 
aan het recept houden om ervoor te zorgen dat het product conform 
specificaties is. Dat geldt niet alleen voor appeltaart, maar ook voor 
speelgoed, textiel, meubels, electronica en alle producten om ons 
heen. 
 
Behoort u ook tot de mensen die denken dat 
het moeilijk en duur is om product compliance 
op een succesvolle manier in uw organisatie 
te verankeren? ProductIP is hier om te bewij-
zen dat het ook anders kan.  
 
Onze klanten krijgen inzicht in wetgeving en    
normen die van toepassing zijn op hun pro-
ducten. Bovendien vertalen wij al deze vereis-
ten in een gerichte aanpak die leidt tot efficiën-
tie in de toestroom van gerelateerde docu-
menten en inzicht geeft in de performance van 
leveranciers en  risico’s voor de onderneming.  
 
 

Zij beheren product compliance op een proac-
tieve manier waardoor ze een voorsprong 
hebben op de concurrent en de beloften rond-
om hun merk waar kunnen maken. 
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�  / �1 4SUPPLIER PROFILE - START MEASURING THE PERFORMANCE IN THE AREA OF PRODUCT COMPLIANCE 
 
Managing product compliance in most cases comes down to managing the supplier performance. They need to supply you with 
compliance evidence and they need to supply it on time. Supplier profiles will help you to manage that. 

You can activate a supplier profile in 3 steps

Step 1 Go to the SUPPLIERS tab and click on New supplier profile
Step 2 Select the Suppliers for which you want to activate the supplier profile
Step 3 Click on CREATE. 
 
Congratulations you have created your first supplier profile. 

You can also create a supplier profile from within a technical file. Simply click on CREATE PROFILE next to supplier 
information.  
 
NOTE: Supplier profiles can only be activated for suppliers for which you have provide a supplier code. This is a unique 
reference for this supplier generated by yourself, most likely in your own ERP platform. 
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SUPPLIER PROFILE - START MEASURING THE PERFORMANCE IN THE AREA OF PRODUCT COMPLIANCE 
 
Open a Supplier dashboard by selecting the relevant supplier on the suppliers tab overview. Now you will various parameters:
- The number of unique articles across all the technical files of this supplier.
- The number of technical files. 
- The total number of open tasks and open notes.  
 
We compare the performance of this supplier with other activated suppliers in your account:.

1. The risk level in the FINAL technical files of this supplier compared with that of the FINAL files of the other activated 
suppliers in your account. This is the relevancy of the information supplied.

2. The speed at which the supplier has delivered this information. After all it is not use for you to to have all the compliance 
evidence after the sales season is over. 
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SUPPLIER PROFILE - START MEASURING THE PERFORMANCE IN THE AREA OF PRODUCT COMPLIANCE 
 
Click on the score of your supplier or on the average score of the other activated suppliers and you will be presented with a list 
of the underlying technical files. You can instantly switch to any of the underlying technical files.
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SUPPLIER PROFILE - START MEASURING THE PERFORMANCE IN THE AREA OF PRODUCT COMPLIANCE
FAQ page 1

Q1 I do not see the option to activate the Supplier Profile for this supplier. What to do?
A1 You can activate the Supplier Profile for suppliers for which you have provided a supplier code. A unique reference generated by yourself. 

Most likely by your ERP software. We use this supplier code as reference to collect the information in your account. 

Step 1. Click on Edit product data button in the Product Tab of a technical file

Step 2. Select Supplier Information in the “Edit product information” pop-up window.

Step 3. Enter your internal supplier reference in the field Supplier Code, and press SAVE 

You will now see the option to ACTIVATE the Supplier Profile for this supplier

Q2 Why do you use Supplier Code and not Supplier Name?
A2 Names have proven to be not unique. Codes are.

Q3 We also would like to store information, compliance evidence, related to suppliers in a file per supplier, not in each technical file
for each product from that supplier!

A3 This is indeed a functionality that we are working on.
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