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Voedingsmiddelenbedrijven geven vaak verkeerde informatie door aan hun afne-

mers. Retailers zullen de juistheid van bij hun aangeleverde data dan ook laten

meewegen bij de uiteindelijke prijs van de producten. Op korte termijn moet een

derde partij de gegevens controleren, op de langere termijn moeten bedrijven een

gecertificeerd managementsysteem hebben. 

Bij het synchroniseren van gegevens tus-
sen retailer en leverancier is het zeer
belangrijk dat de kwaliteit van de aange-
leverde gegevens goed is. De juistheid
van gegevens zal dan ook mede de prijs
bepalen die de retailer bereid is voor de
producten te betalen. Het hebben van
accurate gegevens levert dus zowel lever-
ancier als afnemer voordeel op.
In de praktijk zijn de gegevens nog verre
van accuraat. Fabrikanten hebben moeite

om de juiste gegevens boven water te
krijgen en deze up to date te houden.
Soms zijn de gegevens al aan de bron
onjuist, bijvoorbeeld door een simpele
meetfout, of doordat lengte en breedte
zijn verwisseld. De vraag wat nu de lengte
en de breedte van een verpakking is, is in
regels vastgelegd. GS1 beheert deze.
Fouten ontstaan ook doordat de data uit
verschillende systemen moeten komen.
Ook het niet goed onderhouden van de
gegevens zorgt voor fouten. Een verpak-
king wordt op het laatste moment nog
gewijzigd, maar de bijbehorende gege-
vens worden niet doorgegeven of aange-
past.

Extra controle
In de praktijk controleren retailers als
Ahold de belangrijkste gegevens nog
eens op hun juistheid. Van deze kosten-
post willen de retailers af. In Nederland is
de industrie overeengekomen om GS1-
DAS onder meer de afmetingen van con-
sumentenverpakkingen te laten controle-
ren. Pas als de gegevens 100% juist zijn,
worden ze toegelaten voor uitwisseling
met de retailers via hun datapool.

Structureel
De Noord-Amerikaanse en Europese
brancheorganisaties van fabrikanten en
retailers streven naar een meer duurzame
oplossing van dit probleem. Zij hebben
een werkgroep opgericht die het Data
Accuracy Protocol heeft uitgewerkt.
Momenteel rouleert daarvan het concept.
Waarschijnlijk zal het protocol na het
eerste kwartaal van 2006 worden gepu-
bliceerd. Daarna kan met de implemen-
tatie worden begonnen.
Het protocol bevat een inspectieprocedu-
re en kwaliteitsmanagementsysteem voor

de data, zeg maar het ISO 9000 van data-
management. De deelnemers zien de
inspectieprocedure als een oplossing om
snel tot verbetering te komen.
Uit de steeds langer wordende lijst van
gegevensattributen (productgegevens) is
een aantal belangrijke elementen gese-
lecteerd die met behulp van deze proce-
dure kunnen worden beoordeeld. Meet-
punt is het moment van publicatie in een
van de datapools. De beoordeling vindt
in principe plaats door een derde partij
(certificerende instantie), maar uitdruk-
kelijk wordt de mogelijkheid van zelfde-
claratie op basis van een interne inspec-
tie opengehouden. Bij deze laatste
mogelijkheid is het natuurlijk wel zaak

dat de afnemer overtuigd raakt van de
betrouwbaarheid van de verklaring.

Lange termijn
Een inspectie is een momentopname en
zegt niets over de continue kwaliteit van
de data. Op de langere termijn dienen
fabrikanten dan ook met een kwaliteits-
managementsysteem voor data te gaan
werken. Enkele retailers, waaronder
Ahold en Tesco, hebben al aangegeven
dat zij van hun leveranciers zullen eisen
dat deze zich daarvoor laten certificeren.
In de toekomst zullen namelijk steeds
meer gegevens met behulp van datasyn-
chronisatie worden doorgegeven, zoals
ingrediëntenlijsten en informatie over
allergenen.
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Via het Global Data Synchronisation Net-
work worden steeds meer gegevens uitge-
wisseld. Accuratesse is essentieel voor de
goede werking van het systeem. 
PIM = Product Informatie Management
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