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Al je gekochte beelden van Getty in Bynder opslaan 
en raadplegen, voor één centrale bron van waarheid 

Getty Images is een van 's werelds meest toonaangevende makers en distributeurs van 
afbeeldingen, video's, muziek en multimediaproducten, evenals andere vormen van hoogwaardige 
digitale content.  

Het gebruik van rijke media is belangrijk op alle touchpoints. Maar gebrek aan zichtbaarheid leidt 
tot onderbenutte content, verminderde ROI en dubbel werk. Een gecentraliseerde bibliotheek van 
auteursrechtelijk beschermde content helpt de kosten te verlagen die gepaard gaan met de 
aankoop van dubbele of soortgelijke content. Het biedt ook een bibliotheek met vooraf 
goedgekeurde content, zodat iedereen content gebruikt die on-brand is, waardoor wordt 
voorkomen dat ze hun eigen content die niet is goedgekeurd of auteursrechtelijk beschermd, zelf 
kunnen aanschaffen.  

De integratie van Bynder stelt gebruikers in staat om toegang te krijgen tot alle beelden die ze in 
Getty Images hebben gekocht via het portaal voor het merk Bynder. Elke keer dat een onderdeel 
wordt aangeschaft, wordt het automatisch toegevoegd aan Bynder voor gebruik. Houd alle media 
gecentraliseerd op één plaats en bespaar tijd bij het zoeken naar afbeeldingen.

Voordelen  

• Bespaar tijd bij het handmatig uploaden van stockfoto's naar meerdere locaties  

• De toegang tot en het gebruik van stockfoto's controleren 

• Gemakkelijk zoeken naar gekochte afbeeldingen in je asset library voor hergebruik  

• Beheer alle assets vanuit één centrale plaats 

www.bynder.nl info@bynder.com

Efficiënt beheer van je stock image library 
met Bynder en Getty Images

http://www.bynder.com/nl
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Functionaliteiten 

• Gekochte assets worden automatisch geüpload naar de DAM voor gebruik en zichtbaarheid 

• Zoek naar assets die in Getty zijn gekocht door middel van metagegevens in Bynder 

• Alle gedefinieerde derivaten in Bynder worden bij het uploaden aangemaakt 

• Getty ID en tags worden verzonden en zijn doorzoekbaar  

• Maps naar Getty ID om duplicaten te voorkomen 

• Kan zo worden geconfigureerd dat goedkeuring vereist is zodra deze naar Bynder is verzonden 

• Beschikbaar voor gebruikers van Getty Images met een Premium Acces Account 

• Additionele add-on: Support voor iStock   

 

www.bynder.nl info@bynder.com

Getty Images naar DAM 

• Aankopen van Getty Images worden 
automatisch opgeslagen in Bynder  

• Getty ID, tags en geconfigureerde 
metagegevensvelden worden 
opgeslagen bij de assets

Bynder 
DAMGetty Images

Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk op www.bynder.nl/integraties/getty-images.

https://www.bynder.com/nl/integraties/getty-images/
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