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Stroomlijn asset creatie en werkmanagement met 
content distributie 

Wrike is een online project- en werkmanagement software die volledige zichtbaarheid en controle 
biedt over marketingprojecten en -processen.

Door project- en werkbeheer te integreren met digital asset management kunnen marketingteams 
tijd besparen, de merkidentiteit beschermen en de impact maximaliseren. Met de Bynder- en Wrike-
integratie hebben gebruikers de mogelijkheid om goedgekeurde assets rechtstreeks van Wrike naar 
Bynder te publiceren, zodat ze kunnen worden aangeboden aan de mensen en teams die ze nodig 
hebben.
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Efficiëntie van contentcreatie tot en met 
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Assets kunnen worden geüpload naar Bynder op basis van de 'job status' of metagegevens vanuit de 
Wrike-omgeving, waardoor organisaties veel efficiënter kunnen zijn in het beheer van content en 
onnodig handmatig werk kunnen verminderen. Zodra het asset is gemaakt, goedgekeurd en de 
opdracht als voltooid is gemarkeerd, worden het asset en de bijbehorende metadata automatisch 
opgenomen in Bynder, waar items eenvoudig kunnen worden georganiseerd en verspreid over je 
kanalen (website, sociale netwerken, CMS en meer).

Beheer de creatie en productie van marketingmiddelen in Wrike, om vervolgens probleemloos de 
uiteindelijke assets in de Bynder DAM te beheren, op te slaan, te organiseren en te distribueren. 

Voordelen  

• Samenwerken gedurende de gehele content lifecycle  

• Gecontroleerde organisatie van je content 

• Bespaar tijd bij het zoeken naar goedgekeurde assets 

• Verbind het creëren van assets met distributie 

• Bespaar tijd door het upload-proces voor goedgekeurde en definitieve assets te automatiseren. 

Functionaliteiten 

• Stuur gefinaliseerde assets en job metadata van Wrike naar de Bynder asset library door: 

• Job Status  (bijv. gemarkeerd als compleet) of  

• Metadata veld 

• Assets kunnen naar de DAM of de 'waiting room' worden gestuurd voor verdere beoordeling 

• Automatische opname van asset metadata vanuit Wrike  

• Terugkoppeling van gefinaliseerde assets in Bynder naar het volledige project in Wrike 
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Wrike naar Bynder DAM 

• Assets worden automatisch naar 
Bynder gestuurd wanneer ze als 
voldaan zijn gemarkeerd. 

• Wrike metadata worden naar 
Bynder gestuurd met het asset. 

• Koppelingen naar de volledige 
projectgeschiedenis van een asset 
uit het asset in Bynder. 

Bynder DAM naar Wrike 

• Link terug naar het Wrike project via 
Bynder metadata.  

Bynder 
DAMWrike

Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk op www.bynder.com/integrations/.
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