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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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What if you could generate a comprehensive and monitored requirements list 24/7, in minutes, at low cost? 

That is the core of ProductIP. If you have such a list you are able to: 
- get better quotes from suppliers 
- review compliance evidence from suppliers 
- monitor changes in regulations 
- generate correct declarations 
and more. 

Relevant aspects for generating the list are: 
- countries you, or your customer, is going to sell the product 
- the date the products are entering the European market 
and last but not least 
- the product 

Our scope is non-food consumer goods. A pyjama, a powerbank, a coffee maker. Thousands of articles. The 
selection of the article will trigger a related set of questions. The combination of all the answers is used to 
generate the requirementlist. This list is the core of the technical file and the basis for supply chain collaboration. 
Now you can connect suppliers via an invite and ask them to upload compliance evidence in the context of the 
requirement list.  

So how to select the right product category, and what if you can’t find it, or what if you think you have made the 
wrong choice?  
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Lets follow the flow 
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