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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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Compliance Assessment 

The ProductIP platform has several build-in tools that help you to assess the compliance level of the product.  
 
We have assigned a requirement category to each requirement. The category DOC, A, B1, B2 and B3 are the requirements for which 
market surveillance authorities would like to see evidence. A graph gives you instant overview per category. Which requirements have 
been signed off, are pending, are declared Not Applicable or are still unfulfilled.  

DRAFT FILES 
The same status is visible in the overview of all 
technical files in draft status. 

FINAL FILES 
These files are checked on a weekly basis. 
We are looking 90 days ahead and check 
if requirements have been modified or 
new ones added or if, based on meta-
data, documents are no longer valid.

ProductIP United Kingdom 
+44 20 3514 3121 
 
ProductIP France 
+33 9744 83364 

ProductIP Germany 
Am Mittleren Moos 53  
D-86167 Augsburg 
+49 821.8083048 
www.ProductIP.de

ProductIP Shenzhen China 
Room 2409, Main Building 
Golden Central Tower 
No. 3037, Jintian Road 
Futian District. Shenzhen 
+86 755 8323 0515  
www.ProductIP.com.cn

ProductIP Netherlands (HQ) 
Rubensstraat 211  
6717 VE, EDE  
+31 318 700 622 
info@ProductIP.com 
www.ProductIP.com
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