Supplier Handleiding – Hoe gebruik ik Syndy?
Met Syndy kunt u de perfecte product content leveren aan elke retailer via ons
distributieplatform. Syndy wordt gebruikt als hét platform waarmee retailers altijd
en eenvoudig over de meest recente informatie en foto’s beschikken van jouw
producten. Content en foto’s kunnen worden geïmporteerd in, en worden
geëxporteerd uit, Syndy om vervolgens te worden gedistribueerd naar alle retailers.
Sommige retailers hebben een realtime API verbinding met Syndy, wat betekent dat
wijzigingen onmiddellijk worden weergegeven op de website van de verbonden
partij. Als supplier kun je jouw productinformatie distribueren naar elke online
winkel, website of mobiele app. Dit is dé product content distributie oplossing voor
de 21ste eeuw.

1. Hoe te beginnen
Inschrijven
Ga naar my.syndy.com/login/
Vul je naam, e-mailadres en wachtwoord in.
Selecteer ‘I’m a Supplier’ en het land.
Vul je bedrijfsnaam, functie, telefoonnummer en
welke webwinkels uw producten verkopen.
U heeft zich nu ingeschreven! Het Syndy team zal u binnen 24 uur na de inschrijving
toegang geven tot uw producten.
Inloggen
Zodra u een bevestigingsmail van Syndy heeft ontvangen, is uw account ingesteld.
Ga naar my.syndy.com en log in met uw e-mailadres en wachtwoord.
Mijn producten
Na het inloggen kunt u alle producten die behoren tot uw markt zien.
Ø Klik op een product of zoek bij SEARCH naar specifieke producten op naam,
merk of EAN.
Ø Segmenteer uw zoekopdracht door verschillende FILTERS te gebruiken.
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2. Beheer content voor retailers
Bekijk de aangesloten retailers per product
Bekijk welke retailers op elk product zijn aangesloten. Klik op een retailer om retailspecifieke inhoud te uploaden.
Voeg content toe per retailer
Nadat u een retailer heeft geselecteerd, kunt u alle
ontbrekende inhoud toevoegen.
Compleetheidsscore
Zorg ervoor dat alle producten voor 100% zijn
voltooid, zodat retailers over de meest
geoptimaliseerde inhoud beschikken.
Ø Opmerking: kijk op www.syndy.com/faq voor hoe de voltooiingsscore wordt
berekend.

3. Stuur content naar retailers
API of Export
Je kunt voor elk product zien welke retailers een directe API-verbinding met ons
hebben (en dus waarbij alle aanpassingen in het content automatisch worden
doorgestuurd). Voor alle andere retailers moeten exports worden gemaakt.
Ø Klik op EXPORTS om te beginnen met het maken van een export.
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Hoe creëer je een export
Het maken van exports is heel eenvoudig. Klik op ‘Create new export’ en volg het
driestappenplan op.

Voorbeeld ‘Create new export’:

Selecteer de ‘Channel’/ retailer waarvoor u een export wilt creëren en ga verder
door op ‘Next step’ te klikken.
Selecteer het assortiment op merk, datum en noteer elke EAN.
Geef vervolgens de gegevens op van uw retailer en klik op ‘Generate export’.
U kunt nu beginnen met exporteren.
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Bekijk de downloads
Klik op ‘View Report’ om te zien of en wanneer retailers de export hebben
gedownload.

Customer support
Syndy’s Customer Success team is er om je te helpen. Neem contact met ons op!
Ø CHAT: www.syndy.com, elke werkdag van 09:00 – 18:00
Ø BEL: +31 (0) 20 894 3110, elke werkdag van 09:00 – 18:00
Ø EMAIL: support@syndy.com
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