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Kim jest Syndigo?

10,000+
GLOBALNYCH MAREK

2,500+
GLOBALNYCH SIECI HANDLOWYCH I 
ODBIORCÓW DANYCH

250K+
ATRYBUTÓW PRODUKTOWYCH

Podstawowe 
informacje 
produktowe

Wzbogacone 
informacje 
produktowe

Dane GDSN

Szczegółowe 
informacje 
żywieniowe

1
ZINTEGROWANA
PLATFORMA

EKOSYSTEM, KTÓRY WSPIERAMY
TYP KONTENTU, KTÓRY 

DOSTARCZAMY
METODA DOSTARCZANIA DANYCH 

PRODUKTOWYCH



Kreacja
kontentu

Funkcjonalność 
PIM/DAM

Analiza jakości 
danych

Dane 
żywieniowe

Enhanced
Content

Tworzenie 
planogramów

Merchandising
półek sklepowych

Synchronizacja 
GDSN

Syndykacja
danych

Audyt 
danych

Right Solutions. Right Now.



GDSN



Jak działa synchronizacja danych?

Istnieje sześć kroków, które umożliwiają 
partnerom handlowym wzajemną synchronizację 
danych produktów, lokalizacji i cen: 

1. Załadowanie danych: dostawca rejestruje informacje 
o produkcie i firmie u wybranego przez siebie 
dostawcy GDSN (w tzw. Data Pool). 

2. Rejestracja danych: niewielki podzbiór danych 
wysyłany jest do globalnego rejestru GS1 (Global 
Registry).

3. Subskrypcja: odbiorca danych (np. sieć handlowa), 
poprzez swój Data Pool subskrybuje otrzymywanie 
informacji produktowych od dostawcy/producenta.

4. Publikowanie danych: Data Pool dostawcy publikuje 
żądane informacje w Data Pool odbiorcy.

5. Potwierdzenie i informacja zwrotna: odbiorca może 
wysłać, za pośrednictwem Data Pool, potwierdzenie 
do dostawcy, w którym poinformuje dostawcę o 
podjętych działaniach (statusy: ACCEPTED, REVIEW 
etc.).

6. Aktualizacje: dostawca nadal publikuje aktualizacje 
produktów w całym cyklu jego życia. Odbiorca 
następnie zaktualizuje swoje systemy o nowe dane 
(nadpisywanie a nie dodawanie nowych artykułów).



Zmniejszenie poziomu strat lub ich wyeliminowanie. 

Uporządkowanie aktualnej oferty.

Poprawa jakości danych. 

Szybsze wdrożenie nowych produktów. 

Poprawa oferty – widoczność nie tylko asortymentu zamawianego dotychczas, 
ale pełnego katalogu produktów.

Poprawa produktywności zespołów (tempo wprowadzania/otrzymywania danych).



Krok 1 – Wybór certyfikowanego Data Pool. 

Krok 2 – Rejestracja Państwa GLN w GR. 

Krok 3 – Dedykowany dostęp.

Krok 4 – Przekazanie odbiorcy danych niezbędnych informacji GDSN.

Krok 5 – Szkolenie personelu oraz publikowanie testowych artykułów. 

Krok 6 – Testy przepływu i poprawności danych po stronie odbiorcy.

Krok 7 – Płynne przejście do wersji produkcyjnej i publikowanie oferty asortymentowej. 



TWÓRZ I PRZECHOWUJ DANE



Tworzenie wysokiej jakości danych

Wyślij produkty 
do Syndigo

Dostawa

Syndigo przygotuje 
produkty do dalszej 
pracy z nimi, np. 
wyczyści opakowania, 
zeskanuje etykiety, 
przechowa w 
odpowiednich 
warunkach

Przygotowanie

Produkty zostaną 
sfotografowane 
zgodnie ze 
standardami GS1 
i wymogami 
eCommerce

Fotografowanie Realizacja

Produkty zostaną 
zwrócone, 
poddane 
recyklingowi, 
przekazane na cele 
charytatywne lub 
zniszczone

Zwrot

Zdjęcia produktów 
zostaną 
dostarczone i 
opisane/nazwane 
zgodnie z 
obowiązującymi 
wymogami



ZARZĄDZANIE AUDYTEM I 
WZBOGACANIE DANYCH



Product Information Management
Dane podstawowe

• Centralne miejsce 
przechowywania  informacji 
produktowych

• Przechowuj i zarządzaj 
marketingowymi, 
logistycznymi i atrybutami 
kategorii
• Współpraca w celu 
potwierdzenia potrzebnych 
informacji specyficznych dla 
sieci handlowych

Atrybuty produktów

• Mapowanie atrybutów 
- uzupełnij raz i przekaż 
wielu odbiorcom

• Aliasy atrybutów -
Możliwość zmiany nazwy 
atrybutu, który jest dzielony 
pomiędzy różnymi 
odbiorcami danych, 
wprowadzenie spójność i 
integralność marki



BB
B

Target

Digital Asset Management

• Zarządzaj zasobami 
cyfrowymi i przekształcaj je 
zgodnie ze specyfikacjami 
odbiorców

• Import wszystkich 
danych w dowolnym 
formacie

• Transformacja 
zbiorcza - transformacja 
oparta na określonych 
regułach, dostosowanie 
typu pliku, rozmiaru i 
konwencji nazewnictwa 
Państwa danych

• Zautomatyzowana 
dostawa - cykliczna 
dystrybucja w celu 
automatyzacji dostarczania 
zaktualizowanych danych





ENHANCED CONTENT
Stworzony raz, publikowany wszędzie

Spójny, wszechobecny przekaz: 

Content stworzony, dostarczony i 

zaakceptowany przez Markę

Prosto aktualizowany:

Idealny do planowania premier i 

wycofania produktów ze sprzedaży

Dynamiczne layouty:

Zawierające galerie zdjęć, wideo, 

zestawy funkcji wraz z ich 

wizualizacjami, interaktywne 

wycieczki, tabele porównawcze, 

zdjęcia 360. 

W pełni responsywny:

Od komputera, przez tablet do 

smartphone. 



Tabele porównawcze

Kontent, który wpływa na wszystko

Zdjęcia 360°

Opisy funkcji wraz z 
ich wizualizacjami

Interaktywne 
wycieczki

Galerie zdjęć i wideo

Poradniki

Wzrost konwersji:
Konwersja wzrasta 12%-36% kiedy 

Klienci angażują się w bogate 
informacje produktowe *

*Results from extensive Webcollage A/B testing across multiple categories and geographies.
* * Conversion data results from an independent study of a Top 10 retailer July 2017

Wzrost współczynnika konwersji 
nawet o 390%, kiedy Klienci 
angażują się w bogate informacje 
produktowe **

Zmniejszenie poziomu zwrotów:
Potwierdzone przez największe sieci handlowe



ENHANCED CONTENT WIDGETS



ANALIZUJ I REAGUJ



• Odkryj najczęściej oglądane 
produkty w zakresie danych, który 
sam określisz,

• Sprawdź najlepsze strony, na 
których dane produktowe są 
oglądane,

• Dowiedz się, w jaki sposób 
kupujący docierają do danych, wg 
urządzeń i przeglądarek,

• Sprawdź, które media generują 
najwięcej interakcji,

• Możliwość integracji informacji z 
własnym

system zarządzania danymi

v

Raportowanie
Zmierz wydajność, ulepsz treści i zwiększ konwersję


