Content management
en desktop publishing
werken samen
Leverancier van elektrisch
gereedschap Makita heeft te
maken met verschillende catalogi,
prijslijsten en websites, voor
zowel dealers als eindgebruikers.
Het kostte veel tijd en moeite om
al die verschillende media
constant up-to-date te houden.
Daarom ging Makita op zoek naar
een systeem waarmee de content
binnen de organisatie
gemakkelijk naar verschillende
media kon worden gepubliceerd.
Het bedrijf koos uiteindelijk voor
een combinatie van een content
management- en een desktop
publishing systeem.
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In 1915 werd in Japan de basis gelegd

werd aangetrokken om een nieuw

“Smartsite bleek de beste keuze van-

voor wat uitgroeide tot het huidige

publicatieproces te ontwikkelen.

wege de mogelijkheden voor het

wereldconcern Makita. De Makita

Cruciaal daarbij was de keuze van de

beheer van productcatalogi. De pro-

Corporation heeft in totaal vijfendertig

technologie die het nieuwe proces

ducten van Makita hebben veel acces-

vestigingen, waarvan zeventien in

moest ondersteunen. 2Organize raadde

soires, wat tot omvangrijke product-

Europa. Daarnaast zijn drie van de

een combinatie aan van een content

families leidt. Het datamodel van

elf productiecentra gevestigd in Europa.

management systeem met web publis-

Smartsite bleek zich goed te lenen

Deze productiecentra hebben een

hing capaciteiten, en een desktop
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marketing manager bij Makita:

worden vernieuwd. De site toont
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Als marktleider op het gebied van
professioneel elektrisch gereedschap
heeft Makita vele catalogi, prijslijsten
en product factsheets voor dealers en
gebruikers. Het drukproces van catalogi
was zeer arbeidsintensief. Met name in
het opmaakstadium moesten DTPmedewerkers veel handwerk verrichten.
Last-minute wijzigingen in bijvoorbeeld
de prijs van een artikel waren bovendien niet eenvoudig door te voeren.
Daarbij kwam dat dezelfde informatie
in een andere opmaak geschikt moest
worden gemaakt voor publicatie op
het web. Dit proces werd bemoeilijkt
doordat de benodigde informatie uit

Dit alles resulteerde in een hoge doorlooptijd van een nieuwe publicatie.
Makita ging op zoek naar een snellere
manier om de catalogus te produceren

(advertentie)

en productinformatie via het web te
publiceren. Daarnaast wilde het bedrijf
een kostenreductie realiseren door
procesvereenvoudiging. Alle content
moest mediumonafhankelijk op één
plek worden opgeslagen en van daaruit
bij wijze van spreken met één druk op
de knop kunnen worden gepubliceerd
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Om een snelle start te maken, is
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Van weken naar uren

gewerkt met een aantal oplossingen

re publicaties en het publiceren naar en

Makita werkte voor het opmaken van de

van WoodWing voor het beheer van

onderhouden van meerdere websites,”

papieren catalogus met Quark Xpress
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aldus Henk Jacobs. 

als DTP-systeem. Jacobs: “Het nadeel

scripts ontwikkeld die de XML-exportbe-

van Xpress is echter, dat het vooral
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Nieuws

ECM

Nieuwe software voor content

bedrijfsapplicaties, content management

benodigde informatie, die is opgeslagen

integratie

systemen en lokale archieven. De soft-

in diverse formats, locaties en talen.

EMC introduceert nieuwe software voor

ware kan worden gebruikt in combinatie

Door langdurig onderzoek te stroomlijnen

content integratie, genaamd EMC

met het Documentum Enterprise Content

en informatie te bezorgen in een con-

Documentum Enterprise Content

Management Platform, met andere con-

sistent en overzichtelijk format, kan

Integration (ECI) Services. Gebruikers

tent management producten of als

Documentum ECI Services een signifi-

kunnen met één zoekopdracht zowel

alleenstaande tool.

cante bijdrage leveren aan de verhoging
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Dave DeWalt, Executive Vice President

van de productiviteit.”
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heterogene content als databases,
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bedrijf staat genoteerd op de AIM-markt
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