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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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ProductIP requirement list

The requirement list in ProductIP is an 
overview of references to all regulation and 

standards relevant for this product. The list is 
generated based on the result of a Q&A that 

defines countries / regions, market 
introduction date, and of course the actual 
product. The references are grouped per 
main topics / directives. References no 
longer valid today are indicated in red 

automatically. 

Each reference has 
an flag indicating if 
it is based on EU or 
National regulation

We have categorised all 
references. DoC, A, B1, B2 

and B3 are the requirements 
that a market surveillance 
authority would expect to 
find in technical files when 

performing an audit.

The requirement list provides ProductIP Compliance Clips, templates, websites, 
all in the context of the requirement.ProductIP does NOT provide access to 

standards as these are distributed via other, paid, channels

Sign off requirements with test reports, certificates, Bill Of 
Materials, declarations, and more. 4 different levels of signing off 

give you an instant overview of progress, and risk


