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Print marketingmateriaal sneller en voordeliger, 
en behoud de merkconsistentie  

Beperk je carbon footprint door lokaal te printen met Gelato. Hun wereldwijde printer-netwerk 
betekent dat je geen materialen meer over de hele wereld hoeft te versturen. Bestel naar meer dan 
100 landen voor een snelle verzending en zonder problemen. Ondersteun duurzaamheid en zorg 
ervoor dat je merk ook wordt ondersteund. Door over te gaan op lokale, on-demand print-
productie, kun je 90% van je print-gerelateerde transport verminderen, 50% van je print-volume 
verminderen en 50% van de totale printkosten besparen. 

Samen helpen Gelato en Bynder wereldwijde bedrijven om hun merk op een efficiëntere en 
duurzamere manier te beheren. Door de integratie hebben klanten volledige controle over hun 
printklare bestanden binnen Bynder en behouden ze deze als 'single source of truth', met het extra 
gemak van lokaal, on-demand printen. 

www.bynder.nl info@bynder.com

Kostenefficiënt, milieuvriendelijk drukwerk 
voor wereldwijde organisaties

http://www.bynder.com/nl
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Voordelen  

• Bynder blijft de ‘enkele bron van waarheid' voor marketing assets. 

• Altijd de meest actuele, on-brand assets op een consistente manier over de hele wereld printen. 

• Klanten kunnen rechtstreeks bij Bynder elk drukklaar product bestellen dat lokaal en duurzaam 
wordt geproduceerd via het Gelato Network. 

• Gemakkelijk afrekenen en snelle productie voor levering. 

• Gelato's krachtige facturatie-platform handelt alle BTW-, belasting- en/of douanekwesties af. 

• Volledige zichtbaarheid van wie wat afdrukt, hoeveel en waar het wordt gedistribueerd. 

Functionaliteiten 

• Express checkout. 

• Tag assets met “Gelato om configuratie op dat asset mogelijk te maken.  

• Bestandssynchronisatie gebeurt in real-time. 

• Link om 'Gelato afdruktaak per asset' te configureren en rechtstreeks beschikbaar te maken 
vanuit asset detail. 

• Link om afdrukorders rechtstreeks vanuit assetdetails beschikbaar te maken. 
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Van Bynder DAM naar Gelato 

• Alle getagde bestanden in Bynder 
worden automatisch 
gesynchroniseerd in Gelato 

• Nieuwe versies van assets in Bynder 
worden automatisch geüpdate op 
Gelato 

Van Gelato naar Bynder DAM 

• Zodra de bestanden zijn 
geconfigureerd in Gelato, is er een 
link naar de Gelato checkout 
beschikbaar in Bynder 

Gelato
Bynder 

DAM

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