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En allt större andel av B2B-affärerna börjar idag på nätet. Beslutsfattare på alla 
nivåer tar hjälp av digitala sökmotorer, sociala medier och företagswebbar på sin 
köpresa. Potentiella köpare genomför också en allt större del av köpresan på 
egen hand, från att kvalificera sina problem till att identifiera lösningar och koka 
ner alternativen till en kortlista. Allt oftare förväntar man sig även att kunna göra 
avslut och handla direkt på nätet.

I takt med att den professionella köparens beteende förändras, ser allt fler B2B-
företag möjligheten att göra affärer på nätet. Även om den första affären med 
en ny kund kräver en personlig relation och direktförsäljning för att komma till 
avslut finns ofta möjligheten till merförsäljning och korsförsäljning av kom-
pletterande produkter och tjänster på nätet. Ännu tydligare blir det i relationen 
mellan tillverkande företag eller distributörer och de återförsäljande leden. Här 
är förväntningarna på snabb och smidig e-handel många gånger redan en 
självklarhet.

Resan mot den digitala B2B-affären skiljer sig på flera sätt från den i ett 
konsumentköp. Medan konsumentförsäljning på nätet ofta handlar om att 
entusiasmera och inspirera till köp, ställer B2B-köpare större krav på att kunna 
kvalificera köpet. Med en bredd av produktvarianter, möjliga anpassningar, 
reservdelar och tilläggsprodukter ligger köparens utmaning i att försäkra sig om 
att man gör rätt val, utifrån de egna behoven. En väl strukturerad produktportfölj, 
som presenteras på ett tydligt och lättillgängligt sätt i webbutiken, blir därför ett 
måste för den som vill lyckas med digital handel företag emellan.

Product Information Management, PIM, handlar om att på ett metodiskt sätt 
strukturera och visualisera företagets produkter, i online-butiken och övriga 
kanaler. Målet med PIM är att skapa en dynamisk produktkatalog som gör det 
enkelt att presentera hela sortimentet på ett informativt och inspirerande och 
sätt. Det handlar också om att erbjuda det stöd som den interna organisationen 
behöver för att kunna arbeta med erbjudanden och produkter på ett effektivt sätt.

I guiden har vi samlat våra bästa tips och råd för hur du som B2B-företag kan 
dra nytta av PIM som ett smart och kraftfullt verktyg för att utveckla och
effektivisera din produkthantering – så du kan erbjuda den bästa kundupplevelsen 
även på nätet.

B2B-affären flyttar ut på nätet
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En avgörande utmaning för alla B2B-företag som ger 
sig ut på nätet är att erbjuda en digital upplevelse som 
lever upp till den som företagets kunder och partners 
vant sig vid från den personliga dialogen med säljare
och andra medarbetare. För att lyckas krävs en webbutik 
som inte bara är inspirerande och engagerande men 
som också kan erbjuda en tydlig och lättnavigerad 
presentation av ett många gånger komplext produktutbud.

B2B-företagets erbjudande består ofta av en mängd
produkter i ett ännu större antal varianter och an-
passningar, ofta med kompletterande tilläggsprodukter 
och tjänster och kanske därtill ett omfattande reserv-
delsutbud. En bred portfölj ställer i sin tur krav på att
relativt mycket information finns tillgänglig för att be-
skriva varje produkts funktionalitet, attribut och roll i 
produktfloran.

En framgångsfaktor för att digitalisera B2B-affären är att 
erbjuda alla besökare hjälp med att hitta rätt i den portfölj 
som erbjuds. Utan ett välstrukturerat och lättnavigerat 
erbjudande är risken stor att besökaren vänder i dörren. 
Och utan fördjupad och uppdaterad information om de 
produkter som erbjuds riskerar besöket i webbutiken att 
sluta med ett samtal till företagets kundtjänst. 

Lösningen på utmaningarna att skapa den optimala 
kundupplevelsen på nätet stavas PIM, eller Product 
Information Management. PIM handlar om att på ett 
metodiskt sätt strukturera, presentera och visualisera 
företagets produkter i online-butiken och andra kanaler. 
Det handlar också om att skapa produktsamband mellan 
de produkter som på ett eller annat sätt hör ihop, hantera 
språkanpassningar och andra lokala variationer och att 
lägga upp strukturer som underlättar navigering och sök 
i webbshoppen.

Målet med PIM är att skapa en dynamisk produktkatalog 
som gör det enkelt att visa upp hela sortimentet på ett 

inspirerande och informativt sätt på nätet och samtidigt 
säkerställa att produktinformationen som erbjuds är en-
hetlig, oavsett säljkanal. 

I B2B-företaget finns den grundläggande produkt-
informationen ofta samlad i ett centralt ERP- eller PLM-
system. Att koppla ihop webbutiken med affärssystemet 
blir därför ett viktigt steg mot framgångsrik e-handel.
Lika viktigt är det att ge produkt- eller marknads-
avdelningen de verktyg som behövs för att komplettera 
den administrativa produktdatan med sälj- och 
marknadsorienterad produktinformation i text och bild.

Med ett användarvänligt PIM-system blir arbetet både 
enklare och mer effektivt. När alla produkter hanteras 
på ett centralt ställe minskar risken för dubbelarbete, 
samtidigt som kvaliteten i produktinformationen för-
bättras. Möjligheten att förstärka kundupplevelsen och 
samtidigt spara tid och pengar är huvudanledningen till 
att fler företag ser över sin produkthantering. Och att PIM 
idag kommer i första rummet för många produktsäljande 
B2B-företag.

Utmaningen i att navigera rätt i ett 
komplext produkterbjudande

PIM-systemet förenklar och effektiviserar
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Så effektiviseras produkthanteringen    
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Försäljning mellan företag kan se ut på många olika 
sätt. Vissa B2B-företag säljer produkter och lösningar 
till andra företag som stöd för deras egen verksamhet. 
Här är det köpande företaget med andra ord de som 
själva konsumerar varan som köpts, till exempel för att 
förbättra och utveckla sin utvecklings-, kontors- eller 
produktionsmiljö. Andra B2B-företag säljer i stället 
produkter till företag som i sin tur säljer dessa vidare till 
nästa led i återförsäljarkedjan, oftast som en del i ett större 
erbjudande och tillsammans med produkter från andra 
tillverkare eller distributörer. I båda affärsmodellerna växer 
nu intresset för e-handel och möjligheterna att göra 
affärer på nätet.

Förväntningarna på komplett, strukturerad och relevant 
produktinformation är lika viktig i båda fallen, ofta med 
tillägget att den information som görs tillgänglig till en 
återförsäljare dessutom förväntas passa in med det som 
erbjuds av andra leverantörer.

En produktkatalog är i grunden en databas där all 
information om produkten lagras på ett strukturerat sätt. 
Ett PIM-system tar informationshanteringen till nästa 
nivå genom att erbjuda en mer dynamisk databas med 
möjligheten att skapa mer flexibla informationsmodeller. 
På så sätt kan informationsstrukturen enklare och 

smidigare anpassas efter organisationens unika behov 
eller för att kunna hantera olika delar av sortimentet med 
olika varianter på olika sätt. 

Ett kvalificerat PIM-system erbjuder också stöd för de 
arbetsprocesser och flöden som behövs för att lägga 
upp, strukturera, berika och presentera produkterna på 
ett attraktivt sätt. 

Medan en traditionell produktkatalog är just en statistik 
katalog, erbjuder PIM-systemet alltså stöd både för den 
flexibilitet i informationsstrukturen och det dynamiska 
arbetssätt som krävs för att bedriva e-handel på ett 
konkurrenskraftigt sätt. 

Flera typer av B2B-försäljning

 Definiera produktstrukturer på ett enhetligt sätt  
 för alla produkter och kategorier

 Bygga kopplingar som tydliggör vilka produkt-
 varianter som passar ihop och vilka tilläggs-
 produkter som erbjuds för vilka produkter

 Skapa informationsstrukturer och använda 
 produktfilter som gör det enklare för webb-
 shopbesökaren att söka och hitta rätt i   
 erbjudandet

 Säkerställa att alla produkter får enhetliga, 
 informativa och engagerande presentationer 
 med fördjupad information i text, bild och video

 Erbjuda en enhetlig upplevelse mellan olika 
 geografiska marknader och olika språk 
 samtidigt som utrymme finns för olika språk-
 varianter och andra lokala anpassningar
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När all produktinformation samlas i ett centralt PIM-system blir det enklare att:

 

 

Medan inkomplett eller ostrukturerad information försvårar köpupplevelsen och minskar chansen till köp hjälper korrekt, 
komplett och inspirerande information om alla produkter och deras attribut besökaren att hitta rätt produkt och att köpa 
direkt på nätet.

Vad är skillnaden 
mellan en produkt-
katalog och PIM?



I valet och implementationen av en PIM-lösning kan det vara frestande att se till produkthanteringen som en egen 
isolerad process och PIM-systemet som ett stödsystem för e-handeln, frikopplat från den övriga verksamheten. Såna 
avgränsningar gör det ofta lättare att fokusera arbetet. Men i verkligheten är produkthanteringen sällan en isolerad ö. 
Även om en av de viktigaste drivkrafterna bakom en PIM-strategi är att effektivisera den interna produkthanteringen 
är det övergripande målet så gott som alltid att lägga grunden för en bra kundupplevelse i alla kanaler.

För att PIM-lösningen ska bidra till verklig affärsnytta behöver den integreras fullt ut med e-handelslösningen som 
sin tur blir en integrerad del av företagets webbplats. Det gör det viktigt att redan tidigt i processen se till integrationen 
mellan den PIM-lösning som väljs och de kanaler den ska stötta, oavsett om det handlar om e-handel direkt till mot 
företagskund eller via distributörer och återförsäljare. 

Produkthantering – inte en isolerad ö

PIM – PRODUCT INFORMATION MANAGEMENT

LITIUM.SE



I den komplexa B2B-affären har verktyg och strukturer som underlättar produkthanteringen blivit en förutsättning 
för att lyckas med den digitala affären. När variationsrikedomen ställer krav på både informationsdjup, tydliga 
produktsamband och urvalsmöjligheter kan ett professionellt PIM-verktyg bli den avgörande faktorn för framgång.

För att arbetet med att berika och presentera erbjudandet ska löpa smidigt arbetar de flesta framgångsrika e-handlare 
idag också utifrån en strukturerad PIM-process. 

För den som vill effektivisera sitt PIM-arbete med hjälp av en dokumenterad arbetsprocess är grundregel nummer ett 
att processen måste utgå från den befintliga verksamheten. Den perfekta PIM-processen ser därför olika ut för olika 
företag. Samtidigt består de flesta flöden i grunden av fyra tydliga delar som vart och ett är ett viktigt steg i arbetet 
med att berika och presentera erbjudandet på bästa och smidigaste sätt. 

Första steget i PIM-processen hanteras ofta av före-
tagets inköpsorganisation. Inköp ansvarar för vilka 
produkter som ska köpas in och att de läggs upp i 
företagets ERP-system. Efter att produkterna fötts in i 
affärsstödssystemet med grundläggande produktfakta 
såsom namn, artikelnummer och ofta pris kan de     

föras över till e-handelslösningens PIM-system. 

Här är en bra integration mellan de olika plattformarna, 
det vill säga affärsstödssystemet och webbutiken, en 
viktig framgångsfaktor för att processen ska fungera så 
smidigt som möjligt.

PIM-processen strukturerar 
och effektiviserar arbetet

Supply – produkterna föds in i systemet

PIM – PRODUCT INFORMATION MANAGEMENT

LITIUM.SE

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4



För många B2B-företag blir nästa steg där produkterna 
berikas, dvs kläs på med sälj- och marknadsinformation 
såsom inspirerande och förklarande texter, bilder och 
video, allt viktigare i PIM-processen. 

Ansvaret för att berika produkterna med rätt information 
är många gånger delat mellan företagets produktledning 
och marknadsavdelning och involverar både olika med-
arbetare och ibland även externa byråer. Nyckeln är att 
låta PIM-processen beskriva alla de aktiviteter som ingår 
i berikningsarbetet för att sen tydliggöra vem som
ansvarar för vilken del. Här underlättar det om det PIM-
verktyg som väljs har inbyggt stöd för arbetsflöden, 

med möjlighet att delegera, koordinera och följa upp 
arbetsuppgifter löpande. 

För företag som är verksamma på flera geografiska 
marknader är lokalisering, det vill säga en anpassning av 
produktpresentationen efter lokala certifieringar, språk, 
valutor och andra förutsättningar, en viktig del. För att 
översättningsarbetet ska fungera smidigt, erbjuder ofta 
PIM-systemet stöd för export av data som sen kan 
skickas vidare till externa översättare eller språkgranskare, 
utan att dessa behöver släppas in i företagets affärskritiska 
e-handelsplattform.

Målet med PIM-processens tredje fas är att skapa 
relationer mellan produkter och strukturer för hur hela 
sortimentet ska presenteras i webbutiken. Det kan handla 
om att definiera vilka kategorier en viss produkt ska höra 
till, på vilka marknader den ska finnas tillgänglig och i 
vilka modeller eller varianter.

För att arbetet med att hantera sortiment och produkt-
strukturer ska fungera så smidigt som möjligt är det
viktigt att PIM-systemet gör det möjligt att styra 
planeringen ner på produktvariantnivå.

Enrich – produkterna berikas 
med text, bild och video

Plan – skapar och underhåller 
produktstrukturer
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Uppdraget i PIM-processens fjärde och sista steg är att 
säkerställa att rätt information om erbjudandet publiceras 
i rätt kanaler. I webbshoppen handlar smart publicering 
om att göra det möjligt att visa olika information för 
olika mottagare och att säkerställa rätt språkstöd. Det 
kan också handla om att dra nytta av de relationer som 
finns definierade mellan produkterna för att tipsa den 
som gjort, eller överväger göra, ett köp om relaterade 
produkter eller tillbehör. Möjligheten att söka och filtrera 
resultaten förenklar för besökaren att hitta rätt vara. 

Förutom den egna digitala webbplatsen väljer många 
direktsäljande B2B-företag fortfarande att också samla
informationen i en tryckt katalog, som stöd för kunder 
och direktsäljare. Andra tillverkande företag gör sina 

produkter tillgängliga genom branschdatabaser eller
samlade marknadsplatser. B2B-företag som erbjuder
sina produkter genom distributörer eller andra åter-
försäljarkanaler ser ofta ökade krav på både informations-
djup och bredd i den produktinformation man erbjuder. 

Ju fler produkter och ju fler sälj- och kommunikations- 
kanaler som är aktuella, desto mer komplicerat blir 
pusslet. Här finns det stora fördelar med en central 
hantering av all produktinformation i ett gemensamt 
PIM-system. Publiceringsprocessen och det kom-
pletterande PIM-verktyget hjälper till att säkerställa att rätt 
och enhetlig information om erbjudandet blir tillgänglig 
och optimerad för alla säljkanaler.

Publish – publicering i alla utvalda kanaler
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Fördelarna med att arbeta strukturerat med produkthantering och ta hjälp både av en väldefinierad process och ett 
kvalificerat stödsystem är många: 

Med all produktinformation samlad på ett centralt 
ställe blir det interna arbetet med att presentera och 
berika produkterna enklare samtidigt som risken för 
dubbelarbete minimeras. En central produktkatalog 
blir på så sätt en garanti för att den information som
presenteras ut mot kund blir enhetlig och korrekt, 
oavsett försäljningskanal.

Fördjupade produktpresentationer i form av text, 
bild och video lägger i sin tur grunden för digitala 
kundupplevelser där besökare både vägleds och 
inspireras på vägen till ett köp.

En korrekt och relevant presentation i online-
butiken hjälper köpare att välja rätt produkt eller 
produktkombination på egen hand vilket inte bara 
bidrar till fler nöjda kunder utan också hjälper till 
att minska trycket på kundtjänsten och minimera 
antalet kostsamma returer.

Ett kvalificerat PIM-system stöttar den viktiga och 
ofta komplexa berikningsprocessen genom att ge 
ökad kontroll över berikningsflödet. Det gör det i sin 
tur möjligt att effektivisera arbetet genom att jobba 
parallellt, snarare än sekventiellt, med de olika 
uppgifterna och därigenom få ut fler nya produkter 
med mer kvalitativ information på kortare tid. 

En strukturerad presentation av alla produkter, tvärs
över olika produktkategorier och varumärken, för-
bättrar kundupplevelsen genom att göra det enklare
att söka, filtrera och hitta rätt produkter och ökar där-
med chansen till konvertering och mer försäljning.

5 fördelar med central produkthantering

PIM – PRODUCT INFORMATION MANAGEMENT

LITIUM.SE

1 2

3

5

4



Litiums molnbaserad e-handelsplattform hjälper 
till att accelerera försäljningen för stora och 
medelstora företag inom både B2B och B2C. 
Med vårt integrerade PIM-system för e-handel 
berikar du dina produkter med text, bilder och 
andra attribut som lockar fram köplusten. Unika 
produkter som förvandlar dina besökare till 
kunder och stärker ditt varumärke.
 

Hör av dig så berättar vi mer!
Eller läs om oss på www.litium.se 

Vill du veta mer om 
smart och effektiv 
produkthantering?
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