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1

Het rapport terugvinden

Bij het aanmelden in de My Product Manager-applicatie, heb je toegang tot het datakwaliteitsrapport. My
Product Manager controleert of de productinformatie die door de data-aanbieder wordt ingevoerd overeenstemt
met het datamodel en de bijhorende validatieregels. De uitkomst van die controle wordt vastgelegd in het
datakwaliteitsrapport. Per data-aanbieder en per product kan er in kaart worden gebracht welke validatieregels
er niet worden gerespecteerd.
Dit rapport vind je terug onder de tab “Mijn rapporten”.

Bij het openen van deze tab, krijg je een overzicht te zien van
-

de algehele datakwaliteitsscore van alle data-aanbieders (1)

-

de bedrijven met de meeste producten (2)

-

de meest voorkomende errors/warnings (3)

-

Timestamp1 van de laatste versie van het rapport (4)

Het dashboard werkt dynamisch. Bij het aanklikken van een bepaalde leverancier in de lijst ‘Information
Provider’ (2), zal u automatisch een overzicht krijgen van de validatieregels (Validation Failures) dat voor deze

1 Het rapport wordt dagelijks geüpdatet om 8u, 12u en 16u.
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leverancier geldig zijn onderaan (3). Wanneer u in de andere richting een validatieregel aanduidt, krijgt u in de
lijst van data-leveranciers ook een overzicht van alle leveranciers die deze foutmelding krijgen in hun data.
In het datakwaliteitsrapport wordt een onderscheid gemaakt tussen warnings en errors.
De producten met blokkerende errors zijn niet zichtbaar voor data-afnemers. Die productfiches moeten
dus absoluut gecorrigeerd of aangevuld worden door de data-aanbieder.
De producten met warnings, die niet blokkerend zijn, zijn wel zichtbaar voor data-afnemers. De
productinformatie voldoet evenwel niet aan de sectorafspraken vastgelegd in het datamodel en de bijhorende
validatieregels.
We raden de data-aanbieders aan om zowel de blokkerende (error) als de niet-blokkerende (warning)
meldingen op te lossen. Op die manier zal de datakwaliteit verbeteren, en krijgen zowel de data-afnemers,
als de eindconsumenten volledige en correcte productinformatie. Ook is het zo dat huidige warnings in de
toekomst errors zullen/kunnen worden, om de datakwaliteit te kunnen blijven verbeteren.

2

Zoeken per leverancier of product

Wilt u per leverancier een status van al zijn producten? Klik dan in het algemene overzicht op “Supplier details”.

Dat zal u naar het volgende overzicht brengen waar u via de filter rechts bovenaan (1) de GLN of de naam van
je data-aanbieder deze kan opzoeken en al zijn producten in de tabel kan terugvinden met hun status (2). U
kan ook op een specifieke GTIN zoeken (3).
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Onderaan ziet u het overzicht van de voorkomende warnings en errors op hun producten (4).

In de tabel kan u ook een rij van een specifieke GTIN selecteren, waarna enkel de eventuele errors en warnings
van het geselecteerde product worden uitgelicht in het overzicht.
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U kan hier aan de hand van de drie puntjes die verschijnen bovenaan rechts van de tabel, een rapport
exporteren in Excel met de gepresenteerde data.

3

Gedetailleerd rapport

U kan via de knop “Full Details” een gedetailleerd overzicht krijgen, waarin u kan filteren op leverancier of
product, maar ook op onvolledige artikelen, of specifieke foutmeldingen.
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Ook hier kan u nadien aan de hand van de drie puntjes, de data exporteren naar een Excel-bestand.
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