
Poradnik

Wszystko, co musisz 
wiedzieć o systemie PIM
aby lepiej zarządzać katalogiem produktowym 



Czym są informacje produktowe 

i dlaczego są ważne?

Zdjęcia, filmy, dane techniczne, kody SKU, ceny i informacje o wysyłce czy opisy 

produktów przedstawione w odpowiednim kontekście stają się kluczowymi narzędziami 

pomagającymi w podejmowaniu decyzji zakupowych online. Pozwalają na opisywanie i 

rozprzestrzenianie danych produktowych w cyfrowym świecie.

Ten zestaw narzędzi nosi nazwę informacji produktowych.
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Wizja zakupów 
w niedalekiej przyszłości

Na pierwszy rzut oka ten podział nie wydaje się skomplikowany. Wyobraźmy sobie jednak, 

że te wszystkie informacje musimy pomnożyć przez np. 30 000 produktów, które 

sprzedajemy w sklepie internetowym. Pamiętajmy też, że każdy z tych produktów ma 

dodatkowo liczbę atrybutów. W przypadku butów sportowych - jedna para może mieć ich 

min. 10-20 (kolor, materiał wyściółki, materiał zewnętrzny, kolor sznurówek, rodzaj 

wiązania, tęgość stopy, rozmiar, nosek buta, rodzaj obcasa, wideo, zdjęcia, opis skrócony, 

opis rozszerzony itd.). W niektórych branżach sprawa się komplikuje. Gdy np. sprzedajemy 

części elektroniczne - jeden produkt może mieć nawet powyżej 50 atrybutów.

Dodatkowo należy założyć, że liczba produktów będzie wzrastać wraz z rozwojem 

biznesu. Pojawią się nowe kanały dotarcia do klientów czy nowe języki, na które będzie 

trzeba tłumaczyć wszystkie informacje. 

Zarządzanie tak dużą liczbą danych brzmi jak karkołomne zadanie, prawda? Potwierdzi to 

każdy, kto otrzymał informacje produktowe z kilku źródeł (np. mailowo, w PDF-ie, katalogu 

papierowym itd.) i próbował je potem uporządkować ręcznie (np. wklepując je do pliku w 

Excelu). 
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Informację produktową można podzielić na 3 obszary

● Dane ofertowe (odnoszą się do wszystkich danych dotyczących sprzedaży 

produktu).

● Dane fizyczne (związane są z fizycznymi właściwościami produktów).

● Dane marketingowe (informacje katalogowe wzmacniające sprzedaż

i doświadczenie zakupowe).

W świecie transformacji cyfrowej nie da się budować wyjątkowych 
doświadczeń zakupowych bez informacji 

o produkcie. 
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Opisy produktów są kwintesencją budowania doświadczenia zakupowego. 87% 

konsumentów ocenia informacje produktowe jako wyjątkowo istotne lub ważne przy 

podejmowaniu decyzji zakupowej niezależnie od miejsca zakupu. Tymczasem 69% 

konsumentów za powód porzucenia koszyka podało, że na stronie internetowej sklepu było 

za mało informacji lub szczegółów.

Informacja o produkcie towarzyszy konsumentowi na każdym etapie customer journey - od 

momentu, gdy wpisuje zapytanie w wyszukiwarkę, przez zakup, aż po proces budowania 

zaangażowania wobec marki. Zdjęcia, wideo, informacje techniczne, informacje o 

dostawie czy historia o produkcie - wpływają na decyzje zakupowe konsumentów. Dlatego 

nie da się mówić o tworzeniu doświadczenia zakupowego online bez informacji 

produktowej.

Komunikacja z klientem w wielu kanałach i sprzedaż omnichannel wymaga zapewnienia 

spójności informacji. Zadbanie o jakość informacji, ich prezentację i zarządzanie - 

szczególnie, gdy z informacji korzysta wiele osób i podmiotów - jest możliwe dzięki 

systemom PIM.

Zdjęcia produktowe, recenzje, opisy i wideo to ważne elementy w budowaniu pozytywnego 
doświadczenia konsumentów w sklepach internetowych.

https://www.marketingcharts.com/industries/retail-and-e-commerce-83523/attachment/namagoo-el
ements-great-online-shopping-experience-may2018 

https://www.marketingcharts.com/industries/retail-and-e-commerce-83523/attachment/namagoo-elements-great-online-shopping-experience-may2018
https://www.marketingcharts.com/industries/retail-and-e-commerce-83523/attachment/namagoo-elements-great-online-shopping-experience-may2018


Jaka jest rola systemu PIM 
w e-commerce?

Główną rolą PIM jest gromadzenie i zarządzanie informacjami produktowymi w celu 

wzbogacenia i optymalizacji dystrybucji w kanałach sprzedaży i marketingu - wszystko 

to w odpowiedzi na wymagania środowiska omnichannel. System klasy PIM stanowi 

centralne źródło danych dla całej firmy, co pozwala na jednoczesną pracę kilku osób (lub 

firm zewnętrznych - np. agencji SEO) na tej samej bazie danych.

Platforma PIM umożliwia menedżerom produktów skuteczniejsze dopasowywanie treści i 

danych produktowych do odpowiednich grup docelowych. Dzięki funkcjom raportowania 

pozwalają również lepiej zrozumieć swoich klientów i tego, jak dokonują oni zakupów.

System PIM to centrala organizacyjna dla treści i danych produktowych. 

Umożliwia efektywne tworzenie, zarządzanie i dystrybucję treści produktowych do 

różnych kanałów sprzedaży (np. sklepy internetowe, marketplace, pliki PDF czy 

drukowane katalogi). PIM zapewnia widok 360° wszystkich danych produktów w całej 

firmie, poprawiając ich jakość i spójność.
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Korzystanie z PIM przyniesie korzyści dużym podmiotom e-commerce, dystrybutorom, 

producentom i firmom korzystającym z wielu kanałów sprzedaży. W rzeczywistości im większy 

jest katalog produktów, tym szybciej należy rozważyć wdrożenie systemu PIM, aby uniknąć 

narażenia na błędy, powtórzenia i niespójności w informacjach o produkcie.

Firmy mają problemy z informacjami o produktach. Pracują w chaotycznym środowisku, w 

którym ilość i niekompletność informacji jest ogromnym problemem. Rozwiązaniem tych 

problemów jest system PIM, który usprawnia i optymalizuje pracę nad informacją produktową.

Przykład: Wyobraźmy sobie, że duży sklep internetowy, w którym 

pracujemy, sprzedaje buty kilkudziesięciu producentów. Każdy z nich 

przesyła informacje na różne sposoby. Otrzymujemy jeden w e-mailu, inne w 

formacie PDF lub arkuszu kalkulacyjnym, a niektóre w katalogu papierowym. 

Trzeba też pamiętać o informacjach od dostawców. Jeśli chcemy 

przetworzyć te dane i wysłać je w świat - robimy to ręcznie.

Jak to wygląda w praktyce? Informacje wpisujemy osobno do ulotki, Excela, systemu sklepów 

stacjonarnych itp. Aby przetworzyć te dane, potrzebujemy wiele roboczogodzin i (najlepiej) 

kilku par rąk do pracy.

System PIM z pewnością ułatwi tę pracę. W jaki sposób? Wystarczy raz stworzymy szablon 

produktu z atrybutami, a w przyszłości zawsze będziemy  na nim polegać.

W ten sposób większość czynności związanych z zarządzaniem informacją o produkcie będzie 

koncentrować się na weryfikacji ich kompletności. Nie będziemy musieli ich ponownie 

wprowadzać, ale wystarczy, że wypełnimy danymi odpowiednie pola. A jeśli popełnimy błąd - 

system poinformuje Cię o tym za pomocą powiadomienia push lub walidacji pola.



Kluczowe procesy w PIM

1. Zarządzanie źródłami danych - wszystkie procesy importu.

2. Proces tworzenia i przetwarzania danych (tzw. wzbogacanie) - to na tym etapie 

powstaje docelowa struktura i treść prezentowanych produktów z naszej oferty. Na 

tym etapie będą zaangażowane osoby odpowiedzialne za akceptację treści 

produktów oraz osoby opisujące produkty (fotografowie, specjaliści od treści). 

Uzupełniane są dane takie jak np. wymiary, kategorie, tłumaczenia, zdjęcia, 

łączenie produktów w różne zestawy, kolekcje.

3. Proces dystrybucji do wybranych kanałów - przy dystrybucji treści do 

odpowiednich kanałów należy pamiętać o ich specyfice i kontekście zakupowym. 

Inne dane będą potrzebne dla sklepu internetowego, a zupełnie inne, jeśli myślimy 

o katalogu drukowanym lub platformie marketplace takiej jak Allegro, Amazon, 

Empik itp.
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Czy na pewno potrzebujesz 
systemu PIM? 

Centralizacja danych produktowych jest potrzebna firmom różnej wielkości. Nawet małe 

firmy mogą mieć duże potrzeby w zakresie szerokiej gamy produktów. Z drugiej strony 

problemami większych firm jest zwykle potrzeba usprawnienia pracy zespołu 

odpowiedzialnego za informację produktową. 

Jeśli sklep internetowy ma tylko jeden kanał sprzedaży i nie ma wielu kategorii produktów 

- możemy nie potrzebować systemu PIM. Ale jeśli czujemy, że nasza firma boryka się z 

chaosem informacyjnym, a jednocześnie chce się rozwijać, sprzedawać więcej, 

eksplorować nowe rynki i wdrażać strategię omnichannel - warto zacząć poszukiwania 

idealnego rozwiązania PIM dla swojego biznesu  jak szybko to możliwe.
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61% firm stwierdziło, że zastosowanie rozwiązania PIM 
poprawiło jakość obsługi klienta (Ventana Research).



PIM jest najlepszą opcją dla 
firm: 

● o szerokim i zróżnicowanym asortymencie o dużych wolumenach (np. 10000, 

50000 lub więcej SKU);

● z rozbudowaną i złożoną strukturą produktów w katalogu - tysiące atrybutów i 

opcji;

● z często aktualizowanymi i zmieniającymi się kolekcjami produktów;

● z dużą liczbą danych kanały dystrybucji (sklep, marketplace, aplikacja mobilna, 

katalog drukowany, katalog elektroniczny itp.);

● korzystających z dużej liczby źródeł;

● które borykają się z dużą liczbą błędów w danych, gdy zachodzi potrzeba 

syndykowania danych (w celu ujednolicenia i uporządkowania danych z wielu 

różnych źródeł);

● z rozbudowaną strukturą organizacyjną osób, które pracują nad uzupełnianiem 

danych;

● które zarządzają wielojęzycznym katalogiem produktów;

● gdzie zachodzi potrzeba odciążenia innych systemów i przełamania 

monolitycznego podejścia do sprzedaży online (ERP lub system e-commerce 

obsługujący wszystkie procesy staje się nieelastyczny w rozwoju);

● gdzie koszty zarządzania katalogiem są wysokie.
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Korzyści dla e-commerce 
korzystania z systemu PIM

Zespoły e-commerce potrzebują rozwiązania PIM do obsługi wielokrotnej sprzedaży 

kanałów oraz do tworzenia i zarządzania treścią odpowiednią dla każdego kanału i 

segmentu rynku. Firmy bez wysokiej jakości systemu PIM ryzykują, że publikowane 

przez nich informacje spełnią jedynie minimalne wymagania rynkowe i nie będą 

dostatecznie dopasowane do oczekiwań klientów. 
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PIM to skuteczne narzędzie, które umożliwia tworzenie, zarządzanie i udostępnianie 

spójnych i kompleksowych informacji o produktach we wszystkich kanałach 

sprzedaży. Poprawia doświadczenie produktowe klienta w omnichannel, usprawnia 

przepływ informacji o produkcie w organizacji oraz pomiędzy partnerami biznesowymi 

(dostawcami, producentami itp.).
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● Lepsze zarządzanie danymi produktowymi

Wraz z rozwojem sklepu rośnie również liczba oferowanych produktów, a co za tym idzie 

- coraz więcej danych wymaga wprowadzenia do systemu, skatalogowania i 

usystematyzowania. Dane można łatwo wprowadzić do systemu, bez konieczności 

ręcznego wprowadzania szczegółowych informacji. Systemy PIM pozwalają również na 

kompletowanie informacji produktowych w kilku wersjach językowych. Taka baza jest 

spójnym źródłem danych - również do wykorzystania w katalogach i drukowanych 

broszurach.

● Wzbogacenie opisów produktów 

Wspomnieliśmy wcześniej o istotnej roli odpowiednio skonstruowanej informacji 

produktowej. Im więcej informacji podamy przy produkcie, tym mniejsze ryzyko 

porzucenia koszyka. Pamiętajmy, że sam opis nie wystarczy. W systemie PIM w łatwy 

sposób można wprowadzić zdjęcia, grafikę lub dołączyć szczegółową specyfikację 

produktu. Postarajmy się, aby takie informacje o produkcie były jak najbardziej 

szczegółowe - w tym przypadku im więcej, tym lepsza reguła naprawdę działa.

● Poprawa doświadczenia i lojalności klientów 

Zadowolenie klienta jest z pewnością jednym z głównych celów stawianych organizacji. 

Im lepsze wrażenia z zakupów, tym wyraźniejsza informacja o prezentowanym 

produkcie. Zapomnijmy więc o małych, rozmytych zdjęciach czy enigmatycznych 

opisach - mogą one skutecznie zniszczyć relację z klientem. Kiedy klientka zamiast 

zamówionej bawełnianej sukienki otrzyma poliestrową, może czuć się zawiedziona i 

prawdopodobnie nie zrobi więcej zakupów w sklepie. Bardziej przejrzyste informacje o 

produkcie ułatwią znalezienie odpowiedniego produktu - nie chcemy, aby klient spędzał 

kilka godzin w sklepie przeglądając produkty i nie mógł znaleźć tego, czego szukał - i 

ostatecznie opuścił witrynę .

Główne zalety systemu PIM
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● Mniejsze ryzyko błędów

Człowiek myli się częściej niż maszyna. Maszyna nie jest podatna na zmęczenie, 

problemy z koncentracją czy wypalenie zawodowe. Łatwo popełnić błąd, gdy pracownik 

musi przez kilka godzin dziennie wprowadzać dane przychodzące do niego z kilku źródeł, 

sprawdzać ich poprawność i odpowiednio pogrupować - trudno jest utrzymać wysoką 

produktywność przez cały dzień i kontrolować poprawność danych w tym samym czasie. 

Nie zapominajmy, że każdy błąd kosztuje, zwłaszcza gdy pracujemy nad dużą liczbą 

produktów. Przy takiej skali koszt ten może być znaczący - dużo błędów to mniejsza 

konwersja, dużo poprawek to dużo czasu (czas to pieniądz). W efekcie firma dwukrotnie 

traci.

● Lepsze doświadczenia produktowe w omnichannel 

Stale rośnie liczba kanałów i miejsc, które wymagają rzetelnych danych o produktach. 

Codziennie powstają nowe kanały. Wszystkie te systemy muszą mieć dostęp do 

najnowszych danych produktów; niedopuszczalne jest, aby dany system miał własną 

bazę danych, która nie jest synchronizowana z resztą. Dzięki PIM, który zapewnia 

scentralizowaną bazę danych, informacje o produktach mogą być dystrybuowane do 

odpowiednich kanałów z jednego źródła. Marketerzy dbają wtedy o poprawność jednej 

bazy danych, a nie wielu.

● Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek

Cykl życia produktu jest dziś znacznie krótszy niż kilka lat temu. Handlowcy chcą jak 

najszybciej dostarczyć produkt swoim klientom (a na pewno szybciej niż konkurencja). 

Dzięki PIM wszystkie dane produktowe gromadzone są w jednym miejscu - dzięki czemu 

poszerzanie asortymentu o nowe produkty i wprowadzanie ich na rynek może być 

szybsze. Ułatwia również reagowanie na zmiany rynkowe - nawet w czasie 

rzeczywistym.
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● Oszczędność czasu i kosztów

Wyobraź sobie setki arkuszy Excela wypełnionych po brzegi danymi, które trzeba było 

ręcznie wprowadzić do systemu. Tak, ręcznie. Oprócz programu Excel istnieją inne 

źródła danych, które wymagają pracy ręcznej. Dzięki narzędziom takim jak PIM czynność 

ta może być częściowo lub w pełni zautomatyzowana, co nie tylko pozwala zaoszczędzić 

wiele roboczogodzin, ale także odciąża pracowników, których motywują długie godziny 

monotonnej pracy. Ich możliwości można następnie skierować na inne, bardziej 

opłacalne zadania. Lepsze informacje o produktach to także mniej reklamacji i zwrotów 

- a więc większy zysk ze sprzedaży.

● Zautomatyzowane procesy wymiany informacji

PIM ułatwia pracę, gdy kilka osób ma do czynienia z różnymi elementami układanki, czyli 

kompletną informacją produktową - jedna osoba odpowiada za dodawanie zdjęć, inna za 

elementy SEO, jeszcze inna za rozbudowane opisy. Przepływ informacji w zespole 

przebiega sprawnie.

● Łatwa integracja

systemów  może być łatwo zintegrowany z platformami e-commerce (nie tylko z takimi 

gigantami jak Magento, ale również z mniejszych systemów). Poza tym systemy PIM 

można łatwo zintegrować z ERP (Enterprise Resource Planning), DAM (Digital Asset 

Management), CMS (Content Management System) czy CRM (Customer Relationship 

Management). Możesz dostosować PIM do zarządzania wszystkimi procesami danych. 

Każdy element tej technologicznej układanki uzupełnia się wzajemnie, dzięki czemu 

Twój sklep internetowy jest lepiej skoordynowany, a Ty zyskujesz spójne i przejrzyste 

dane o produktach, obniżasz koszty i uzyskujesz wydajność niezbędną do skalowania 

Twojej firmy.
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● Lepiej zorganizowana praca zespołowa

PIM usprawnia pracę zespołową i ułatwia lepszy przepływ pracy. Dzięki precyzyjnemu 

rozdzieleniu uprawnień każdy członek zespołu może zająć się swoją częścią, jednocześnie 

otrzymując informacje o kompletności zadania kolegi z drużyny. W systemach PIM widać 

stopień skompletowania danych - co zostało już wykonane, a co jeszcze trzeba zrobić.

Warto zauważyć, że efektywne zarządzanie informacjami o produkcie jest niezbędne w 

dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku. Nie jest to już system „miło mieć”, ale 

raczej konieczność, zwłaszcza dla dużych graczy. 

Odpowiednio dobrany system PIM pozwala zautomatyzować ręczne wprowadzanie danych, 

zwiększa doświadczenie klienta, oszczędza czas i koszty, dostosowuje się do wymagań 

omnichannel. E-commerce managerowie i marketerzy z pewnością powinni rozważyć 

wdrożenie PIM w swojej firmie, zwłaszcza jeśli chcą być o krok przed konkurencją.
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Product-data design
Dzięki Ergonode możesz projektować 
predefiniowane szablony dla rodzin 
produktów za pomocą łatwego systemu 
drag&drop, aby szybko skonfigurować 
nowe produkty z określonym zestawem 
atrybutów. Możesz także użyć specjalnych 
widżetów, aby lepiej zorganizować 
wstępnie zdefiniowany układ szablonu 
produktu.

Łatwe tłumaczenia
Zarządzaj swoimi wielojęzycznymi katalogami 
łatwo i ergonomicznie, po prostu tworząc 
spersonalizowane kolumny z określonymi 
atrybutami i tłumaczeniami. Możesz 
zdefiniować nieograniczoną liczbę języków.

Łatwe zarządzanie katalogiem
W Ergonode możesz wybrać dwa różne 
tryby wyszukiwania i zarządzania 
produktami: arkusz kalkulacyjny i widok 
galerii. Arkusz kalkulacyjny zapewnia 
doświadczenie podobne do obsługi 
popularnych aplikacji typu Excel.

Płynny przepływ pracy
Dzięki Ergonode możesz ustawić dowolną 
liczbę statusów, a dodając reguły, możesz 
zaprojektować przepływ pracy, który 
najlepiej pasuje do Twojej firmy.

W jaki sposób Ergonode może wzmocnić Twój biznes?

Ergonode to nowoczesny system PIM typu open source, który ułatwia 

i usprawnia zarządzanie informacjami o produktach w e-commerce. 

Jest to prosta i ergonomiczna platforma do tworzenia, zarządzania i 

dystrybucji informacji o produktach do wielu kanałów. 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży e-commerce stworzyliśmy system PIM 

będący odpowiedzią na potrzeby świata cyfrowej transformacji. Naszą misją jest 

maksymalne uproszczenie i wygoda zarządzania tysiącami produktów. Koncentrujemy się 

na designie, wydajności i ergonomii, aby zapewnić jeszcze lepsze wrażenia użytkownika. 

Open source
Ergonode to system PIM typu open source 
i niezależnie od wybranej wersji kod jest 
taki sam. Zawsze możesz rozszerzyć 
podstawową funkcjonalność, tworząc 
własne moduły.



Case study 



Wyzwanie

Lynka jest jednym z głównych dostawców odzieży firmowej, promocyjnej i sportowej w 

Europie. Sklep internetowy marki oferuje około 170.000 produktów, a w niektórych 

przypadkach jeden produkt może mieć tysiące kombinacji cenowych. Ogromna ilość 

danych do przetworzenia oraz duże zróżnicowanie zamówień od klientów B2B podważyły 

skuteczność serwisu e-commerce Lynka. Firma korzystała z systemu ERP, z którego dane 

produktowe były importowane bezpośrednio na platformę sprzedaży. Niestety, 

rozwiązanie to przeciążyło system Magento, którego główną funkcją powinna być stabilna 

sprzedaż. 
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Lynka
Wydajny system PIM dla B2B

Rozwiązanie

Postanowiliśmy rozdzielić aplikacje i wykorzystać 

architekturę mikrousług. Dzięki temu każda 

aplikacja jest odpowiedzialna za oddzielny obszar i 

nie obciąża całego systemu e-commerce 

wszystkimi danymi, zwiększając jego wydajność. 

Ergonode służy w tym przypadku jako system 

middleware, w którym wszystkie dane są 

uporządkowane, ustrukturyzowane, a następnie 

zaimportowane do Magento. Gdy zmieniają się 

informacje dotyczące np. tysiąca produktów, do 

systemu trafiają tylko częściowe informacje (te, 

które uległy zmianie). Ergonode automatyzuje 

proces mapowania danych ze źródeł i ostatecznie 

przenosi je do Magento w określonej formie.
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Korzyści z wdrożenia systemu PIM

● bardziej efektywny sposób organizacji i 

transferu danych o produktach

● dostarczanie aktualnych i wysokiej jakości 

informacji do systemu e-commerce

● większa wydajność systemu handlu 

elektronicznego

● efektywna syndykacja i dystrybucja danych 
produktowych do każdego kanału 
sprzedaży

Dzięki Ergonode możemy zadbać o 

prawidłowy transfer danych o produktach 

bez wymuszania obciążania systemu 

e-commerce. Pozwala nam to na 

dostarczanie naszym klientom 

aktualnych informacji o produktach, 

dzięki czemu mogą oni robić zakupy w 

naszym sklepie bez żadnych problemów - 

John Lynch, CEO Lynka

Rezultaty

Wdrożenie Ergonode pozwala na automatyczny transfer danych produktów do systemu 

e-commerce przy zachowaniu ich kompletności i jakości. Jest to rozbudowany system PIM, 

który wspiera efektywną syndykację i dystrybucję danych produktowych do każdego kanału 

sprzedaży. 



Prost.  
Ergonomiczny.

Wydajny.  
Dla ludzi.

Nowoczesny system  PIM 
do zarządzania  katalogiem 

produktowym

Sprawdź i umów się na demo

www.ergonode.com

http://www.ergonode.com/
https://www.ergonode.com/
https://www.ergonode.com/


Chcesz usprawnić zarządzania katalogiem produktowym 
w Twoim biznesie? Skontaktuj się z nami. 
Pokażemy Ci, jak nowoczesny PIM typu open source pomoże 
Ci rozwinąć Twój biznes!

Borys Skraba
Client Service Director, CEO

+48 501 351 542
borys.skraba@strix.net

www.strix.net

http://www.strix.net

