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Het leveren van relevante productmedia voor indrukwekkende 
e-commerce ervaringen

SAP Commerce Cloud (voorheen Hybris) is een cloudgebaseerd, headless commerce-platform dat 
bedrijven helpt te innoveren, digitale transformatie te stimuleren en het kopen en verkopen een 
eenvoudig, ongecompliceerd proces te maken.

Het creëren van een naadloze aankoopervaring, zowel online als offline, is nog nooit zo complex 
geweest. Zonder de juiste (of genoeg) productfoto's en marketingmiddelen bereiken producten niet 
de juiste kopers op de juiste plaats met de juiste boodschap en gaan kansen verloren. Rijke media 
staan centraal in elke e-commerce ervaring, maar het bijhouden van de vraag is een uitdaging.

Het aansluiten van Bynder op SAP Commerce Cloud helpt marketeers, e-commerce managers en 
winkeliers om de time-to-market over de kanalen heen te versnellen, zorgt voor merkconsistentie en 
elimineert knelpunten in het proces bij het creëren en leveren van de content die wordt gebruikt 
voor verkoop.

Aangesloten via het product content management systeem van SAP genaamd Backoffice, en het 
web content management systeem voor het beheer van e-commerce storefronts genaamd 
SmartEdit, zijn je Bynder assets altijd daar waar je ze nodig hebt. Stroomlijn de volledige 
contentlifecycle binnen Bynder en maak assets direct beschikbaar zonder dat je de SAP Commerce 
Cloud omgeving hoeft te verlaten.

Altijd up-to-date product- en webapplicaties direct beschikbaar in SAP 
Commerce Cloud 
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Voordelen 

• Bevorder digitale ervaringen door middel van de juiste rijke media assets 

• Versnel de time-to-market door toegang te krijgen tot je e-commerce bestanden waar en 
wanneer je maar wilt 

• Voldoe aan de toenemende vraag naar content door creatie, beheer en distributie te stroomlijnen 

• Zorg voor merkconsistentie over alle kanalen met goedgekeurde en gebruiksklare assets 

• Heb assets altijd beschikbaar in de juiste grootte, het juiste formaat en de juiste versie 

Functionaliteiten 

• Handmatig Bynder assets toevoegen aan producten en CMS pagina's via Backoffice en SmartEdit 

• Handmatig (door)zoeken en filteren om assets te vinden vanuit SAP Commerce Cloud 

OF 

• Automatisch assets met unieke identifier van Bynder naar SAP Commerce Cloud sturen 

• Automatisch afgeleiden van Bynder toewijzen aan SAP Commerce Cloud mediatypen 

• Synchroniseer metadata van SAP Commerce Cloud terug naar Bynder voor eenvoudiger zoeken 

• Automatisch assets bijwerken bij het updaten van nieuwe versies in Bynder 

• Ingestelde rechten in Bynder toepassen voor toegang tot assets 

• Gebruik maken van Bynder's Dynamic Asset Transformation (DAT) mogelijkheden om de juiste 
asset levering te automatiseren 

Neem contact met ons op voor meer informatie!

www.bynder.nl Publiek

https://www.bynder.com/nl/?utm_source=guide&utm_medium=redirect&utm_campaign=NL_Datasheet_SAP-commerce-cloud-integration

