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Het leveren van relevante productmedia die aantrekkelijke 
digitale ervaringen mogelijk maken  

In de huidige klantgerichte digitale bedrijfswereld zijn nauwkeurige, actuele productgegevens net zo 
belangrijk voor succes als het product zelf. Product Master Data Management (Product MDM) van 
Stibo Systems centraliseert productdata en -content zodat deze over verschillende kanalen kunnen 
worden gedeeld. Het biedt noodzakelijk databeheer om overeenstemming en integriteit te 
handhaven en operationele efficiëntie te stimuleren. Stibo stelt merken in staat om de klantervaring 
te verbeteren, innovatie en groei te stimuleren en een essentiële basis te leggen voor digitale 
transformatie.  

Volledige controle over je productinformatie is cruciaal voor het bieden van aantrekkelijke digitale 
ervaringen voor klanten via alle kanalen. Je hebt digitale assets zoals afbeeldingen nodig om visuele 
ervaringen te maken en je producten echt tot zijn recht te laten komen. Omdat assets vaak verspreid 
zijn, kun je ze, samen met de rest van je productinformatie, op één plek beheren, zodat je digitale 
assets op elk moment voor elk kanaal toegankelijk zijn. 

Stroomlijn je proces voor productverrijking door assets te uploaden naar Bynder en ze, samen met 
de gekozen metadata, te koppelen aan de juiste producten in Stibo. Product metadata van Stibo 
kan vervolgens worden teruggestuurd naar Bynder, zodat je assets kunt zoeken en vinden 
gebaseerd op de bestaande informatie binnen je storefront. Zorg voor een snellere time-to-market 
en betere klantervaringen voor iedereen!  

Voordelen 

• Stimuleer digitale ervaringen met de juiste rich media assets  

• Versnel de time-to-market door digitale assets en productgegevens naadloos met elkaar te 
verbinden 

• Behoud volledige controle over producten met één enkele versie van productdata 

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

• Breng op één plaats wijzigingen aan die op alle kanalen worden toegepast 

Functionaliteiten 

• Synchroniseer geüploade assets en metadata in Bynder met producten in Stibo 

• Verrijk Bynder assets met productinformatie van Stibo 

• Verifieer producten in Stibo nadat elk item is geüpload naar Bynder 

• Gebruik gesynchroniseerde Stibo metadata om te zoeken naar assets in Bynder 

• Configuratie voor self-service en het behandelen van fouten  

• Bijhouden van activiteiten - inclusief synchronisatie logboek over de assets in Bynder 

• Synchroniseer assets automatisch naar Stibo bij het updaten naar nieuwe versies in Bynder of 
wanneer wijzigingen worden aangebracht in gesynchroniseerde metadata  

• Synchroniseer productgegevens automatisch naar Bynder bij het updaten van gesynchroniseerde 
metadata velden uit Stibo 

 

Neem contact op voor meer informatie!
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Bynder naar Stibo 

• Synchroniseer assets en metadata in Bynder met producten 

in Stibo 

• Verifieer producten in Stibo nadat elk item is geüpload naar 

Bynder 

• Automatische synchronisatie met updates in Bynder 

• Activity tracking including sync log in Bynder 

Stibo naar Bynder 

• Verrijk Bynder assets met 
productinformatie van Stibo 

• Automatische synchronisatie met 
updates in Stibo
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Gele hoodie Topjes Lange mouw
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