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Voordelen deelname ETIM Nederland
• U krijgt toegang tot de Nederlandse vertaling van ETIM;

• U kunt bijdragen aan de ontwikkeling van de ETIM 
standaard;

• U krijgt inspraak in het beheer van de klasse definities. 
Dit kan via deelname aan commissies en door individuele 
aanvragen. Via de classificatiecommissie kunt u ook 
internationaal invloed uitoefenen op het onderhoud en 
het beheer van de classificatie van uw producten;

• U krijgt toegang tot onze kennisbank, tot handige 
applicaties en u kunt gebruikmaken van onze 
supportafdeling. Onze onafhankelijke en deskundige ETIM 
Adviseurs hebben al veel deelnemers geholpen en helpen 
ook u graag verder;

• Als deelnemer krijgt u toegang tot de internationale 
Classification Management Tool (ETIM CMT). Hierin kunt 
u de klassen en hun (3D) kenmerken opzoeken, nagaan 
welke wijzigingen er zijn geweest en welke voorstellen 
voor wijziging er worden besproken;

• Met uw deelname versterkt u de invloed van 
Ketenstandaard op de belangenbehartiging van uw 
organisatie en de Nederlandse Bouwtoelevering binnen 
ETIM International. 

ETIM International
ETIM International bewaakt wereldwijd de ETIM 
Standaard met als doel één classificatie standaard 
voor alle technische producten in de wereld. Het is 
een brancheafspraak tussen fabrikanten en andere 
ketenpartners in de bouw-en technieksector over 
welke technische kenmerken van producten op een 
gestructureerde manier digitaal worden aangeleverd 
door fabrikanten. Andere ketenpartners kunnen 
deze informatie via standaard software gebruiken 
in digitale oplossingen als ERP-systemen, PIM-
systemen, CMS-systemen van webshops, BIM 
modellen en datapools. De ETIM standaard is 
beschikbaar in tientallen talen. De Nederlandse 
vertaling wordt beheerd en ontwikkeld door 
Ketenstandaard Bouw en Techniek.

Kijk op 2ba.nl voor de 
tarieven.

2BA & ETIM Combi lidmaatschap
Voor installerend Nederland is goede en gestandaardiseerd leesbare data essentieel. Daarom 
stimuleert 2BA al sinds jaar en dag het gebruik van ETIM. In praktische zin, maar met het 2BA & ETIM 
COMBI-contract ook in financiële zin.  
Dit combinatie contract biedt u, tegen sterk gereduceerd tarief, de reguliere (data)diensten van 
2BA én de vele voordelen van het ETIM Lidmaatschap. U wilt toch ook meebeslissen over hoe uw 
producten wereldwijd vindbaar zijn?

ETIM Nederland 
deelnemer worden

https://www.2ba.nl/nl/over-2ba/wat-biedt-2ba/voor-de-fabrikant/tarieven-fabrikant/2ba-etim-combi
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Voordelen voor groothandels, 
aannemers en installateurs:
• Leveranciers vullen uw websites, ERP systemen 

en BIM modellen automatisch met gevalideerde 
en actuele data;

• Alle leveranciers leveren informatie op 
dezelfde manier aan waardoor u niets hoeft te 
converteren of aan te vullen;

• Door digitale uitwisseling van informatie is er 
minder kans op typefouten;

• De informatie komt rechtstreeks van de 
leverancier, deze is verantwoordelijkvoor de 
validiteit en actualiteit van de informatie. 

Voordelen voor fabrikanten en 
importeurs:
• Er hoeft maar één bestand met productgegevens 

aangeleverd te worden die alle ketenpartners 
kunnen gebruiken.  Dit levert tijdwinst op en 
bespaart op arbeidskosten;

• Er is meer controle op de datakwaliteit in de 
keten, ook op de technische gegevens die 
andere partijen over de producten publiceren; 

• Assortimentswijzigingen kunnen sneller worden 
doorgevoerd zodat nieuwe producten eerder 
digitaal beschikbaar komen. 

ETIM Nederland deelname inclusief:
• De Nederlandse ETIM vertaling

• 1 GLN Adrescode

• Vermelding in het DICO Adresregister

• Toegang tot Mijn Ketenstandaard

• Bedrijfsprofiel op www.ketenstandaard.nl

• Gebruik van het DICO artikel-en productbericht

• Toegang tot  
 • ETIM API 
 • ETIM UP (validatie CMT) 
 • ETIM MC (Modelling Class) 
 • BMEcat met validatietool

• Deelname ETIM beheer- en classificatiecommissies

• Indienen wijzigingsverzoeken

• Gratis ETIM verdiepingscursussen

DICO en GLN 
Als ETIM deelnemer kunt u gratis gebruikmaken van het 
DICO artikel- en productbericht. DICO is een standaard 
waarmee u gestructureerd, veilig en software onafhankelijk, 
digitale informatie kunt uitwisselen met afnemers en 
leveranciers in de bouw- en technieksector. 

In de DICO standaardberichten worden adressen uniek 
geïdentificeerd door het Global Location Number (GLN). De 
GLN is een wereldwijd uniek nummer. Als onderdeel van de 
ETIM licentie krijgt u, indien gewenst, standaard één GLN. 

Ketenstandaard Bouw en Techniek
Ketenstandaard ontwikkelt en beheert standaarden voor de bouw- en technieksector. Met ruim 
4.000 aangesloten deelnemers werken we samen aan digitalisering in de sector. De standaarden 
spelen een belangrijke rol hierbij. 

Via nieuwsbrieven en gratis bijeenkomsten informeert Ketenstandaard haar deelnemers. 
Deelnemers hebben onbeperkt toegang tot de informatie en handige documenten op de 
website van Ketenstandaard.  

Meer info

https://ketenstandaard.nl/etim-facts/

