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Найвищий із усіх можливих статусів: bilstein group стала «Провідним 

постачальником даних» TecDoc 

 
Бренди bilstein group - febi, SWAG та Blue Print – тепер мають статус 
«Провідний постачальник даних» («PDS») у системах електронних каталогів 
TecDoc. Цей статус надається лише постачальникам даних, які відповідають 
найвищим вимогам щодо якості даних про продукти, і є більш вагоміший 
нашого попереднього статусу «Сертифікований постачальник даних» 
(CDS). 
 
TecDoc — це послуга, що надається компанією TecAlliance, яка має понад 
25-річний досвід в наданні стандартизованих даних і IT-рішень. 
Електронний каталог TecDoc відіграє важливу роль для постачальників, 
дистриб’юторів і монтажників на незалежному ринку після продажного 
обслуговування автомобілів. Таким чином, «PDS» є серйозним показником 
якості даних для bilstein group. 
 
Лише кілька місяців тому, була запроваджена нова методика для досягнення 
статусу «PDS», заснована на суворих правилах щодо узгодженості даних, їх 
актуальності та чіткої диференціації артикулів. Щоб отримати даний статус, 
ці ключові показники повинні бути на рівні не менше ніж на 99%.  
 
«Клієнт повинен мати можливість покладатися на правильність та точність 
даних під час пошуку запасної частини, і чим більше інформації він отримає, 
тим легше йому прийняти рішення. Тому ми особливо раді, що наші бренди 
вже відповідають цим суворим критеріям. Ми доклали численних зусиль, 
щоб досягти цього, - говорить Карстен Шюсслер-Більштейн, керуючий 
директор bilstein group. "Звання "Провідний постачальник даних" - це і 
нагорода, і виклик, тому що TecDoc регулярно встановлює нові додаткові 
вимоги та ключові показники. Тому, bilstein group буде продовжувати 
активно працювати над покращенням якості наших даних і далі». 
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Додаткову інформацію про рейтинг показників якості даних можна знайти 
на веб-сайті TecDoc: https://www.tecalliance.net/tecdoc-dataquality 
 
 
Інформація про компанію: 
 
Ferdinand Bilstein представляє три відомі бренди febi, SWAG і Blue Print. 
В асортименті bilstein group понад 64 000 різноманітних технічних 
запасних частин для професійного ремонту автомобілів. Компанія, що 
працює на міжнародному рівні, постачає свою продукцію в більш ніж 170 
країн світу. Для отримання додаткової інформації переходьте на 
офіційний сайт -  www.bilsteingroup.com 
_______________________  
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