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Het leveren van rich media voor boeiende e-commerce 
ervaringen 

Adobe Commerce (Magento) helpt merken met het creëren van boeiende koopervaringen. De 
creatie van zulke ervaringen is nog nooit zo complex geweest. Zonder de juiste (of voldoende) 
productfoto's en marketingassets zullen producten niet de juiste kopers op de juiste plaats bereiken 
met de juiste boodschap, waardoor kansen worden gemist. Rich media is de kern van elke 
succesvolle e-commerce ervaring, maar het bijblijven met de vraag is een uitdaging.

Door Bynder te verbinden met Adobe Commerce is het mogelijk om goedgekeurde product- en 
web-assets te gebruiken in alle e-commerce ervaringen. De integratie biedt directe toegang tot het 
zoeken naar, selecteren en gebruiken van Bynder assets direct in Adobe Commerce webpagina's en 
detailpagina's van producten. 

Voordelen 

• Stimuleer e-commerce ervaringen met de juiste rich media assets  

• Versnel de time-to-market door altijd en overal toegang te hebben tot je e-commerce assets 

• Voldoe aan de groeiende vraag naar content door creatie, beheer en distributie te stroomlijnen 

• Zorg voor merkconsistentie in alle kanalen met goedgekeurde en kant-en-klare assets 

• Beschik altijd over assets in de juiste versie, grootte en het juiste formaat 

Functionaliteiten 

• Zoek, browse, filter en voeg probleemloos assets toe aan webpagina's of pagina's met 
productdetails vanuit Adobe Commerce 

• Upload assets direct naar de Adobe Commerce bibliotheek of  gebruik referentie URL's van Bynder 

• Toegang tot alle versies in Bynder voor gebruik van de juiste grootte en formaat 

• Automatische synchronisatie van asset-versies bij updates en gebruik van Bynder referentie URL’s 

• Maak gebruik van machtigingen die zijn ingesteld in Bynder voor toegang tot assets  
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• Nieuwe assets automatisch synchroniseren door het systeem te laten zoeken naar ontbrekende 
assets op basis van SKU of een andere metaproperty 

• Update automatisch een volledige lijst van productassets uit een ander systeem zoals een DAM of 
PIM 

 

Neem contact met ons op voor meer informatie!
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Bynder Adobe 
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Bynder naar Adobe Commerce 

• Voeg digitale assets toe aan Adobe Commerce webpagina's 

en pagina’s met productdetails vanuit Bynder

• Update automatisch naar de laatste versie opgeslagen in 

Bynder 

Adobe Commerce naar Bynder 

• Informatie over de tracering van asset gebruik

http://www.bynder.nl

