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Tegenwoordig moeten merken die investeren in offline printmateriaal en campagnes voor verschillende 
markten en kanalen zorgen voor een consistente en efficiënte communicatie van hun merk om het meeste 

uit hun investeringen te halen. Verschillende belanghebbenden, zoals partners en ontwerpteams, maken het 

lokaliseren en hergebruiken van printontwerpen zeer complex.

Print Brand Templates helpt teams sneller meer on-brand content te maken door creatieve bestanden van 

InDesign om te zetten in herbruikbare templates. Op die manier kunnen belanghebbenden hun eigen 
content maken zonder de hulp van creatieve teams. Ondertussen kunnen ontwerpers zich richten op creatief 

werk, in plaats van repetitieve taken zoals het updaten van tekst of afbeeldingen. Werk sneller zonder afbreuk 

te doen aan de consistentie van je merk. 

Waarom Print Brand Templates? 

Creatie en hergebruik: Versnel productie door iedereen in staat te 

stellen eigen content - zoals brochures, billboards of point-of-sale-
advertenties - te maken voor offline gebruik. Hergebruik en lokaliseer 

reeds gemaakte ontwerpen; geen design skills nodig! 

Behoud merkidentiteit: Definieer regels die bepalen hoe 

merkelementen zoals lettertypen, logo's en kleuren kunnen worden 

bewerkt, zodat alle gemaakte content je merk vertegenwoordigt. Laat 
gebruikers kiezen uit reeds goedgekeurde beelden uit je asset library 

voor nog meer controle. Stel goedkeuringen in en annoteer direct in 

Bynder, zodat alles altijd on-brand is.  

Bespaar tijd: Door teams in staat te stellen hun eigen content te maken, wordt de afhankelijkheid van 

ontwerpers om eenvoudige wijzigingen in beelden of tekst aan te brengen, weggenomen. Hierdoor werk je 
sneller dan ooit tevoren en kunnen ontwerpers zich richten op echt creatief werk. Door in-app samenwerking 

hoef je niet continue achter stakeholders aan te gaan voor feedback en goedkeuring.  
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Nieuwe functionaliteiten 

Print Brand Templates maakt hergebruik, aanpassen en lokaliseren van printcampagnes een fluitje van een 

cent, zodat je je merk sneller dan ooit tevoren op de markt brengt.  

• Herbruikbare templates van InDesign, exporteer in PDF, JPG, PNG

• Vergrendel elementen, zoals logo’s, kleuren, lettertypes en tekst lengte 

• Verander elementen gemakkelijk in de online editor 

• Gebruik goedgekeurde afbeeldingen uit de asset library of collecties 

• Zet approval flows op voor content types, campagnes en meer 

• Effectief samenwerken tijdens het beoordelingsproces door 
opmerkingen en aantekeningen achter te laten en taken toe te wijzen 

• Vergelijk de versies direct naast elkaar 

• Ontvang e-mailnotificaties met annotaties en opmerkingen en wanneer 
de inhoud naar de volgende fase wordt verplaatst

• Bewaar nieuw aangemaakte assets direct in je Bynder asset library of download ze direct

• De ingebouwde DPI-controle zorgt ervoor dat de gemaakte documenten altijd van afdrukkwaliteit zijn en 
voegt ‘crop marks' toe 

• Mogelijkheid om verschillende taalversies te selecteren 

• Geef toegang tot projecten aan de juiste gebruikersgroepen beperk de toegang tot projecten voor anderen 

• Extra support beschikbaar van professionele services voor complexe templates  

Klaar om aan de slag te gaan? Neem contact met ons op.
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