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Creëer en lever relevante digitale content op een 
wereldwijde schaal en op alle touchpoints. 

Bloomreach Experience Manager stelt organisaties in staat om websites, mobiele apps, in-store 
apps en andere digitale ervaringen te creëren en snel op de markt te brengen.

Digitale assets zijn een essentieel onderdeel voor elk digitaal touchpoint. Met de Bloomreach CMS-
integratie kan je digitale media die in Bynder is opgeslagen (afbeeldingen, video's en documenten) 
rechtstreeks in Bloomreach gebruiken, waardoor je tijd bespaart bij het zoeken en bekijken van 
items. 

Opgeslagen bestanden zijn gegarandeerd de nieuwste versies. Met een snelle en eenvoudige 
verbinding waarmee afbeeldingen en digitale bestanden rechtstreeks vanuit je media bibliotheek 
worden ingevoerd, kan je met behulp van trefwoorden snel zoeken om de juiste bestanden te 
vinden. 
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Lever consistente digitale ervaringen met 
snelheid en gemak
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Wanneer je Bynder bestanden in Bloomreach gebruikt, geeft je site altijd de meest actuele 
bestanden weer, rechtstreeks afkomstig vanuit Bynder voor volledige gemoedsrust. Dit zorgt ervoor 
dat alle digitale inhoud consistent is met je merkidentiteit - waardoor teams eenvoudig intuïtieve 
digitale ervaringen kunnen creëren. 

Voordelen  

• Stroomlijn het proces van het toevoegen van bestanden aan sites met behulp van goedgekeurde 
bestanden van Bynder, direct in Bloomreach 

• Gebruik altijd de juiste versie, goedgekeurd en up-to-date 

• Vind gemakkelijk bestanden via de brand portal in Bloomreach 

• Centraliseer je bestanden door ze eenvoudig te uploaden in één centraal systeem 

• Importeer bestanden zonder moeite via een intuïtieve interface 

Functionaliteiten 

• (Door)zoek bestanden 

• Filter bestanden met metadata 

• Voeg eenvoudig Bynder bestanden toe vanuit Bloomreach 

• Update automatisch naar de laatste versie opgeslagen in Bynder   

• Gebruikt Bynder CDN distributie 

• Gebaseerd op de bekende Bynder interface voor zoeken en filteren  

• De verschillende formaten van een bestand zijn toegankelijk in Bynder 

• Automatiseer het bijsnijden van afbeeldingen voor je website 
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DAM naar CMS 

• Voeg digitale assets toe aan je 
website vanuit Bynder, direct in 
Bloomreach

• Update automatisch naar de laatste 
versie opgeslagen in Bynder  

Bynder 
DAM

Bloomreach 
CMS

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen of ons bezoeken op 
www.bynder.com/nl/integraties/bloomreach.
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