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‘’Ontdek de nieuwste generatie van  

geautomatiseerde productbeschrijvingen.’’

Goed vindbaar in de 

Google zoekresultaten

Voor online retailers, wholesalers en webshops die de vindbaarheid van ál hun 

producten online willen optimaliseren, heeft Squadra Machine Learning Company 

(SEO)-tekstgeneratie software ontwikkeld, genaamd: Powertext.ai 
 

Vanwege de hoge standaarden en eisen die klanten én zoekmachines stellen aan 

de kwaliteit van de aangeboden informatie rondom online beschikbare producten, 
is het erg belangrijk dat alle producten voorzien zijn van unieke en informatieve 

marketing/productteksten. Maar wanneer er honderden of duizenden producten 

online aangeboden worden, kan het handmatig schrijven van deze unieke teksten 

een zeer tijdrovend en kostbare onderneming worden. 

Als specialist op het gebied van toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) op 

bedrijfsvraagstukken heeft Squadra Machine Learning Company Powertext.ai 

ontwikkeld waarmee op geautomatiseerde wijze grote aantallen unieke product-

beschrijvingen gegenereerd kunnen worden, met een fractie van de tijd en geld die 

men anders kwijt zou zijn. De software baseert zich hiervoor op sjablonen of op reeds 

beschikbare productomschrijvingen. En hoewel SEO-marketingteksten zich bij uitstek 

goed lenen om door onze software te worden gegenereerd, zal verderop in deze 

whitepaper ook duidelijk worden welke andere type teksten geschikt zijn om met 

behulp van AI productbeschrijvingen te genereren.

AI & tekstgeneratie

Het uiteindelijke doel is om voor je hele assortiment unieke productteksten te kunnen 

genereren, op een (semi-)automatische wijze. Laten we dieper in gaan op hoe je dit 

met Powertext.ai kan bereiken.  

 

We starten met een voorbeeld van een producttekst, welke is gegenereerd met onze 

software. 

Long tail producten

“Eindelijk konden we het verkooppotentieel van onze longtail-

producten benutten”

Niveau 1: Sjablonen en keywords

Op basis van ruwe productgegevens per productklasse kunnen er in de software van 

Powertext.ai basiszinnen worden ingegeven welke slim gebruik maken van 

[[keywords]]. Het werken met [[keywords]] heeft als voordeel dat de software 

automatisch de juiste waarden, die bij het betreffende product horen, invult. Bij een 

wasmachine kan dit makkelijk gedaan worden bij bijvoorbeeld het merk: bij een 

Siemens wasmachine komt de merknaam ‘Siemens’ naar voren en bij een Bosch 

wasmachine komt het woord ‘Bosch’ naar voren. 

Hoe werkt Powertext.ai dan?

Online retailers hebben naast de populaire producten die een hoge omloopsnelheid 

hebben ook vaak vele producten die een lagere omloopsnelheid hebben, de 

zogenaamde long tail producten. Om de conversie van deze long tail te stimuleren, is 

het belangrijk om al deze individuele producten van unieke en informatieve tekstuele 

omschrijvingen te voorzien. Aan de ene kant zullen klanten hierdoor een duidelijker 

beeld van het product krijgen wanneer ze een volmondige tekst kunnen lezen in 

plaats van een opsomming van productdata. Aan de andere kant verhoogt dit de 

beoordeling die zoekmachines, zoals Google, aan webpagina’s geven. High rankings 

zorgen ervoor dat het product hoger terugkomt in de zoekresultaten en vaker en 

sneller gevonden worden. Deze SEO-optimalisatie is van cruciaal belang voor elke 

online retailer/wholesaler of webshop.  

 

Genoeg redenen dus om elke product te voorzien van een natuurlijk geschreven 

product/marketingtekst! Maar wat nou als u honderden of duizenden producten 

online aanbiedt…? Powertext.ai biedt dan de uitkomst.

Powertext.ai heeft als doel zo gebruiksvriendelijk en innovatief mogelijk te werk te 

gaan. Doordat er bijzonder veel ontwikkelingen zijn binnen het vakgebied NLP (Natural 

Language Processing) is de software constant in doorontwikkeling. Iets wat vandaag 

de dag state-of-the-art technieken zijn, kunnen morgen alweer verouderd zijn. Dat is 

de reden dat Powertext.ai onderscheid maakt in het gebruik van de software. Er is 

namelijk een onderverdeling in twee niveaus. Deze twee ‘niveaus’ verschillen in het feit 

dat het ene niveau gebruik maakt van menselijke input, terwijl het andere niveau de 

input laat bepalen door een algoritme. Hoe die twee precies verschillen leggen we 

hieronder uit.

Een volgende stap is dat er condities kunnen worden toegevoegd om te bepalen of 

basiszinnen wel of niet getoond moeten worden bij een bepaalde producttekst. Zo 

kan het zijn dat niet alle waardes zijn ingevuld bij een kenmerk, of dat je een andere 

boodschap wilt uitbrengen als een waarde van een kenmerk bijvoorbeeld erg hoog is. 

In het volgende voorbeeld is dat terug te zien. Hier wordt namelijk gebruik gemaakt 

van een conditie die enkel geldig is wanneer het toerental van de centrifugesnelheid 

boven de 1500 toeren per minuut komt.

In beide gevallen is de zin die in het tekstvak staat geschreven door een mens. Door 

simpelweg gebruik te maken van condities en keywords kunnen de zinnen op een 

zodanige manier worden gefinetuned dat een reeks aan unieke zinnen bij elkaar een 

producttekst vormen.

Niveau 2: voorgestelde zinnen door het algoritme van Powertext.ai

Indien veel voorbeelden van productomschrijvingen beschikbaar zijn, kunnen neurale 

netwerken getraind worden op deze beschrijvingen. Door producteigenschappen als 

keywords in teksten aan te merken, kunnen vervolgens nieuwe teksten gegenereerd 

worden, gebaseerd op aanwezige producteigenschappen. Door slim gebruik van 

Natural Language Processing (NLP) technieken, kan het model daarnaast 

verbindingswoorden zoals ‘dus’ en ‘daarom’ herkennen en gebruiken om zinnen en 

concepten aan elkaar te koppelen. 

 

Dat betekent, in het voorbeeld van wasmachines, dat er een groot aantal teksten aan 

het algoritme zijn gevoed die iets vertellen over wasmachines. Op het moment dat er 

genoeg voorbeelden zijn kan gaat het algoritme teksten voorstellen die horen bij 

bepaalde kenmerken. De analyse van deze voorbeeldteksten door het algoritme (de 

‘training’) van een groot aantal voorbeeld teksten duurt vrijwel nooit langer dan 15 

minuten. Daarnaast geldt hier het principe dat wanneer er meer voorbeeldteksten 

worden ingegeven, de kwaliteit en hoeveelheid van de voorgestelde teksten beter is. 

 

In het voorbeeld van wasmachines hebben we het algoritme getraind. Laten we kijken 

op welke kenmerken het algoritme een voorstel kan doen.  

In de lijst met kenmerken is te zien dat bij de meeste kenmerken een blauw icoontje 

achter het kenmerk staat, vergezelt met een cijfer. Dat betekent dat het algoritme op 

deze kenmerken een voorstel kan doen en in het geval van bijvoorbeeld het kenmerk 

‘wascapaciteit’ kan hij 111 varianten geven. 

Na het ingeven van de conditie waarvoor ik teksten wil genereren hoeft er enkel nog 

op de blauwe button ‘propose texts’ gedrukt te worden en vervolgens worden de 

eerste 5 teksten gegenereerd. Zie de conditie en de button in het voorbeeld.

In bovenstaande afbeelding zijn drie resultaten weergeven van teksten die zijn 

voorgesteld op basis van de conditie die is gedefinieerd. In dit geval hebben we als 

conditie wasmachines met een wascapaciteit van meer dan 17 kilo geselecteerd. In 

de resultaten zie ik dan dus ook dat er zinnen worden gegenereerd die rekening 

houden met deze waarden door opmerkingen te maken over de ‘grote trommel’ of 

door te vermelden dat hij geschikt is voor de wat grotere gezinnen. Aangezien dit 

zinnen zijn die door een algoritme worden voorgesteld is het uiteraard altijd goed om 

deze door een menselijk oog te laten controleren om de kwaliteit te waarborgen.

Features

Door stapsgewijs door een aantal voorbeeldteksten rondom wasmachines te lopen, 

is het hopelijk duidelijk geworden wat het verschil is tussen niveau 1 en niveau 2.  

 

Echter zijn de werkwijzen van deze niveaus niet de enige handige features van 

Powertext.ai. Zo hebben we nog een hele lijst van overige features die ervoor zorgen 

dat jouw organisatie gemakkelijk en snel duizenden teksten kan genereren. Hieronder 

een aantal belangrijke toegelicht: 

 

Vertalen 

Voor elk account is het gemakkelijk om je opgebouwde teksten automatisch te 

vertalen naar een taal naar keuze met één druk op de knop. Ideaal voor wanneer je je 

assortiment in verschillende talen beschikbaar stelt. Je bent namelijk verzekerd van 

het feit dat de tekst de juist kenmerken, keywords, zinnen en opbouw bevat.  

 

Powertext.ai heeft daarnaast verschillende mogelijkheden beschikbaar om jouw 

vertaling nog beter te maken, zo kan je bijvoorbeeld kiezen tussen verschillende 

vertaalalgoritmes, kan je vertalingen verbeteren door middel van woordenlijsten en 

kan je de tone of voice aanpassen.  

 

Parafraseren 

Niet iedereen heeft het geluk dat hij of zij een meester is in het creëren van unieke, 

hippe en gevarieerde teksten. Daarom biedt Powertext.ai de mogelijkheid om 

bestaande zinnen te parafraseren. Simpel gezegd wordt hier op automatische wijze 

een zin omgezet, zodanig dat de boodschap hetzelfde blijft maar dat het in andere 

bewoordingen wordt gezegd. 

 

Verschillende templates 

Ben je actief met meerdere websites? Of verkoop jij je producten op verschillende 

marketplaces? Geen probleem! Door gebruik te maken van ‘templates’ kan je unieke 

productteksten genereren per kanaal. Dat betekent dat je je kansen om hoog te 

eindigen in de zoekmachine significant vergroot. Je kunt immers op meerdere teksten 

gevonden worden! 

 

Ook kan je hier eventueel andere type teksten maken. Denk bijvoorbeeld aan verkorte 

versies van productteksten die je kunt gebruiken voor SEA campagnes. 

Rensa is een groothandelsorganisatie gespecialiseerd in verwarming en ventilatie-

apparatuur, met ongeveer 350.000 producten. Het klantenbestand van Rensa vereist 

de digitale beschikbaarheid van niet alleen de fast moving-producten, maar ook de 

long tail-producten. Maar vanuit een oogpunt van werkdruk en kosten was deze eis 

moeilijk te vervullen. Met de SEO-tekstgeneratiesoftware van Squadra Machine 

Learning Company digitaliseert Rensa nu de long-tail-producten in een snel tempo. 

 

Neem voor meer informatie of een demo sessie contact met ons op. Wij vertellen u 

graag persoonlijk meer over deze vooruitstrevende en innovatieve wijzen van 

tekstgeneratie!  

In de praktijk

Mogelijkheid tot overerven 

Zit jij nu met een assortiment dat ontzettend veel categorieën, subcategorieën en 

zelfs sub-subcategorieën bevat? Maak dan gebruik van onze 

‘overervingsmogelijkheden’. Hiermee kan je een gedeelte van de tekst van de 

hoofdcategorie meenemen, om vervolgens de tekst deels te specificeren. Hiermee 

kan je zelfs producten die bijzonder veel op elkaar lijken voorzien van duidelijke 

productteksten, met de juiste specifieke productkenmerken. 

 

SEO optimization 

Informatieve productteksten zijn belangrijk, maar zorgen dat Google ze goed 

indexeert is een tweede. Daarom bevat Powertext.ai verschillende mogelijkheden om 

jouw teksten te optimaliseren voor Google. Zo kan je gemakkelijk werken met HTML 

opties en zijn er mogelijkheden om specifieke SEO keywords te maken. Dat zijn 

keywords die je zelf samenstelt, waarvan je weet dat ze belangrijk zijn voor de 

vindbaarheid in de zoekmachines. 

 

Hierboven staan in het kort een aantal features benoemd, maar er is nog veel meer! 

Ontdek het op www.powertext.ai. 


