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Maak en lever wereldwijd relevante digitale content 
langs alle touch-points 

Contentful helpt 's werelds meest toonaangevende merken bij het beheren van content voor hun 
digitale producten over alle kanalen. Het aanbieden van een extra content-laag voor bedrijven, om 
hun content te verenigen in een enkele hub, betekent dat er geen content meer vastzit in CMS-silo's. 
Contentful helpt organisaties die content te structureren, zodat deze kan worden hergebruikt in alle 
digitale toepassingen, met een eindeloos uitbreidbaar framework voor de integratie met honderden 
geavanceerde tools.

Digitale assets zijn een kritisch component voor elk digitaal touchpoint. Met de Contentful-integratie 
kun je de in Bynder opgeslagen digitale media (afbeeldingen, video's en documenten) direct in 
Contentful gebruiken, waardoor je tijd bespaart bij het zoeken en bekijken van assets. Wanneer je 
Bynder-assets in Contentful gebruikt, geven je webpagina's, mobiele pagina's en andere digitale 
kanalen altijd de meest actuele assets weer, direct afkomstig van Bynder. Dit zorgt ervoor dat alle 
digitale content consistent is met je merkidentiteit, zodat je teams intuïtieve digitale ervaringen 
kunnen leveren.
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Lever snel en gemakkelijk een consistente 
digitale ervaring

http://www.bynder.com


Versie 2.0 Public

Voordelen  

• Vermijd contentsilo's door Bynder te gebruiken als centraal platform voor alle digitale assets 

• Stroomlijn processen door in Contentful gebruik te maken van goedgekeurde assets vanuit 
Bynder 

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

• Vind in een oogwenk de assets die je nodig hebt door te zoeken via je brand portal in Contentful 

• Centraliseer al je assets door ze slechts in één geïntegreerd systeem te hoeven uploaden 

• Importeer assets via een intuïtieve interface voor een naadloze ervaring 

Functionaliteiten 

• (Door)zoek assets 

• Filter assets gebaseerd op metadata 

• Voeg moeiteloos Bynder assets toe vanuit Contentful 

• Authentificeer direct met Bynder (oAuth), met behulp van je gebruikersgegevens  

• Automatische updates wanneer een asset wordt ingesteld met een nieuwe versie in Bynder 

• Maakt gebruik van Bynder CDN distribution 

• Maakt gebruik van de bekende Bynder interface voor zoeken en filteren 

• Toegang tot alle derivaten in Bynder 

• Bekijk een preview van geselecteerde assets in Contentful 

• Standaard JSON-gebaseerd referentieformaat voor assets 
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DAM naar CMS 

• Digitale assets rechtstreeks vanuit 
Bynder toevoegen in Contentful

• Automatisch updaten naar de 
laatste versie die is opgeslagen in 
Bynder 

Bynder 
DAM

Contentful 
CMS

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