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Van ontwerp tot distributie, de Bynder Adobe CC 
Connector helpt creatieve teams tijd te besparen en 
fouten te voorkomen 

 Minder proces, meer creativiteit, beter ontwerp. De Bynder Connector voor Adobe Creative Cloud 
verwijdert onderbrekingen in je creatieve workflow door toegang te bieden tot je creatieve 
bestanden, opgeslagen in je asset bank, direct toegankelijk in Photoshop, InDesign, Illustrator, 
Premiere Pro, en After Effects.

Of je nu iets nieuws maakt of bestaande ontwerpen bijwerkt, de connector zorgt ervoor dat je altijd 
gebruik maakt van beschikbare en goedgekeurde onderdelen uit je asset bibliotheek. Verbeter 
communicatie en werk samen met teamleden en derden met een centrale plek om de impactvolle 
ontwerpen op te slaan, die nodig zijn om je bedrijf te laten groeien.   

Besteed meer tijd aan het ontwerpen en minder tijd aan het rondklikken, zoeken en verplaatsen van 
bestanden tussen verschillende apps.
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 Vereenvoudig de creatieve workflow
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Voordelen  

• Stroomlijn het ontwerp proces  

• Manage in-progress assets gemakkelijk  

• Gebruik altijd goedgekeurde afbeeldingen in designs  

• Een centrale plek voor alle finale designs   

• Bespaar tijd met het vinden van goedgekeurde assets    

• Werk altijd met de meest recente assets en versies  

• Vereenvoudig het updaten en opslaan van nieuwe design-versies 

Functionaliteiten 

• Support voor InDesign, Photoshop, Illustrator Premiere Pro, en After Effects 

• Doorzoek beschikbaar digitaal materiaal direct vanuit ontwerptools  

• Gebruik zoekopdrachten, filters, collecties en tags om de juiste assets te vinden   

• Sleep eenvoudig assets naar je ontwerpprojecten vanuit de Bynder Connector  

• Update en bewaar nieuwe versies in naar Bynder  

• Onderhoudt de permissies die zijn ingesteld in Bynder voor uploads en goedkeuringen  

• Bestandskoppeling naar DAM-onderdelen wordt ondersteund 

• Ontvang waarschuwingen in het bestand wanneer nieuwe versies van gebruikte assets worden geüpload 
naar Bynder 

• SSO support  
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Bynder DAM en Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Premiere Pro en 
After Effects 

• Selecteer assets voor gebruik in nieuwe of bestaande ontwerpen 

• Open en update ontwerpen opgeslagen in Bynder 

• Sla nieuwe versie of ontwerpen op in Bynder’s asset bibliotheek  

• Automatische update of notificaties over nieuwe asset versies die beschikbaar 
zijn in Bynder

Bynder 
DAM

Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk op www.bynder.com/nl/integraties/adobe-creative-cloud-connector.
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