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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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Managed Files - FAST service 

TASKINVITE

PRODUCTIP 
DATABASE

REVIEW

Q&A 
- Market Entry Date 
- Regions 
- Product

TECHNICAL FILE  
REQUIREMENT LIST

DRAFT

TECHNICAL FILE 
REQUIREMENT LIST

FINAL

AUTOMATIC 
WEEKLY CHECK

COMPLETE

IN COMPLETE

UPLOAD

INSPECTIONS /ASSESSMENTS

SUPPLIER

CLONE - UPDATE Q&A

CREATE A NEW FILE TO 
DEAL WITH THE NEW 

REQUIREMENTS

You can outsource this part of the process to our team. 
We call it File Assembly Support Team (FAST service)  
 
Based on your input we will create the file, connect the 
supplier, review the available evidence, check authenticity 
of test reports, set meta-data to documents and report 
progress back to you.  

These managed files are ideal; 

- at the start as our experienced team introduces the 
new process to your suppliers without extra work for 
your staff 

- to create files that will be example for future projects 
that your own staff can make (Do It Yourself) 

Our FAST service stops after two review rounds and is not 
a guarantee for a complete file or a compliant product. 
Pressure from your side might be required to make your 
supplier act. A project might end as INCOMPLETE. You 
can continue with the file in Do It Yourself mode or 
restart a FAST service later.  
 
It starts with an e-mail to FAST@ProductIP.com

mailto:FAST@ProductIP.com
mailto:FAST@ProductIP.com

