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Verbeter de kwaliteit van productinhoud voor een 
snellere distributie over alle touchpoints 

inRiver is marktleider voor het vereenvoudigen van Product Information Management (PIM) om de 
levering van ultieme klantervaringen via alle kanalen mogelijk te maken. 

Volledige controle over je productinformatie is cruciaal voor het creëren van die ervaring. Om je 
producten echt goed tot hun recht te laten komen, heb je digitale assets nodig, zoals afbeeldingen, 
om visuele ervaringen te creëren. Assets worden vaak op verschillende plekken beheerd, dus het 
beheer ervan op één plaats, samen met de rest van je productinformatie, zorgt ervoor dat je digitale 
assets op elk moment toegankelijk zijn voor elk kanaal. 
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Lever een consistente klantervaring met 
inRiver PIM en Bynder
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Stroomlijn je productverrijkingsproces door je beelden te uploaden naar Bynder en ze automatisch 
te laten matchen met de juiste producten in InRiver. De rijke en krachtige metadata die in inRiver 
aanwezig zijn, worden vervolgens teruggestuurd naar Bynder, zodat je op basis van de bestaande 
informatie in je systeem kan zoeken en vinden wat je nodig hebt. 

Snellere time-to-market en betere klantervaringen voor iedereen! 

Voordelen  

• Koppel moeiteloos digitale assets en productgegevens 

• Verhoging van de kwaliteit en consistentie van de product-assets 

• Versnelde distributie van assets en producten 

• Behoud volledige controle over producten met één enkele versie van productgegevens 

• Ontwikkel consistente en complete productverhalen voor omnichannel-strategieën 

• Gebruik maken van contextuele en relevante productgegevens op alle touchpoints 

• Breng wijzigingen aan op één enkele plaats en breng ze automatisch aan op alle kanalen 

Functionaliteiten 

• Geüploade assets in Bynder worden automatisch gesynchroniseerd met inRiver 

• Verrijk Bynder assets met productinformatie (zoals SKU, productnaam, productcategorie en 
meer) van inRiver 

• Gebruik inRiver metagegevens om productafbeeldingen te vinden in Bynder 

• Bekijk in Bynder waar productafbeeldingen worden gebruikt 
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PIM naar DAM 

• Verzend productinformatie naar assets 

• Traceringsinformatie over het gebruik 
van assets

DAM naar PIM 

• Koppel assets aan productrecords 

• Automatische updates en 
synchronisatie

Bynder 
DAM

inRiver PIM

Productnaam Hoofdcategorie Subcategorie

Gele hoodie Topjes Lange mouwen

ES Oranje shirt Topjes Korte mouwen

Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk op https://www.bynder.com/nl/integraties/.
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