In PS in foodservice borgen en delen producenten hun productinformatie. Vanuit PS wordt deze
productinformatie beschikbaar gemaakt op verschillende manieren, bijvoorbeeld via de rekentools
waaraan de PS database is gekoppeld of op bestelsites van groothandels. Ook wordt via het PS
FoodBook de productinformatie van je producenten gratis beschikbaar.
Via de website van PS in foodservice open je het ‘FoodBook’. In het FoodBook vind je meer dan
195.000 producten met productinformatie!
Producenten plaatsen hier productinhoudelijke informatie zoals ingrediënten, allergenen en
voedingswaarden, maar ook logistieke gegevens en het toevoegen van een verpakkingsfoto of
commercieel verhaal behoort tot de mogelijkheden.
In het FoodBook zoek je in de bovenste balk op merk, naam of een trefwoord. Ook kun je zoeken
met verschillende zoekfilters:








EAN nummer
Artikelnummer
Productgroepen;
Merken;
Allergenen;
Keurmerken;
Geschiktheden;

Om de volledige specificatie te downloaden maak je een gratis account aan bij PS. Daarna kan de
specificatie in Detail worden bekeken en eventueel via PDF worden gedownload, opgeslagen en
geprint. Op het document staat aangegeven wanneer het document is gedownload, met datum en
tijd. Zo ben je altijd op de hoogte van de actualiteit van het bestand.
Hoe kun je nu te werk gaan om jouw product(en) gemakkelijk te vinden?






Zoek je naar een specifiek product? Zoek dan op het EAN nummer of het artikelnummer van
het product. Hiermee krijg je direct het juiste resultaat.
Zoek je naar een bepaalde groep producten? Filter dan binnen een productgroep of binnen
een merk.
Zoek je naar producten voor een dieet? Maak gebruik van de verschillende keurmerken of
geschiktheden als ‘glutenvrij’. Hiermee krijg je direct een overzicht van de producten die
deze geschiktheid of het keurmerk bevatten.
Zoek je naar producten zonder bepaalde allergenen of producten die bepaalde allergenen
bevatten, filter dan op de allergenen. Je kunt er meerdere selecteren.
Via de bovenste zoekbalk zoek je op een trefwoord, merk of productnaam. Let erop dat je
niet te veel zoektermen gebruikt. De zoektermen worden gefilterd over de gehele database.

Onder de zoekbalk zie je welke filters je hebt geselecteerd. Ook kun je de filter verwijderen door op
het kruisje te klikken.
Wil je alleen je eigen assortiment in een overzicht, op de hoogte worden gehouden van mutaties of
rekenen met de productinformatie? Kijk dan eens naar de andere tools van PS op onze website.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op via info@psinfoodservice.nl of 0318 493134.

