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Stroomlijn asset creatie en werkmanagement met 
content distributie 

Workfront is een werk- en projectmanagementtool die marketeers helpt hun beste werk te doen, 
over projecten en processen heen, zodat hun bedrijven kunnen groeien in een digitale wereld.

Digitale assets zijn een cruciaal onderdeel van marketingprojecten en campagnes en moeten 
worden beheerd met het oog op toegankelijkheid en distributie over alle kanalen. Assets kunnen 
automatisch worden geüpload naar Bynder vanuit Workfront van projecten of taken, waardoor 
organisaties veel efficiënter kunnen zijn in het beheren van content en het verminderen van onnodig 
handmatig werk. Je kan het beheer van je werk eenvoudig koppelen: van creatie tot het voltooien 
van assets, zodat je gehele workflow van begin tot eind met elkaar verbonden is.

Beheer de creatie en productie van marketingmiddelen in Workfront om de uiteindelijke assets 
vervolgens probleemloos  in de Bynder DAM te beheren, organiseren, distribueren en op te slaan.  

Voordelen  

• Samenwerken gedurende de gehele content lifecycle 

• Gecontroleerde organisatie van je content 

• Verbind het creëren van assets met distributie 

• Bespaar tijd door het upload-proces voor goedgekeurde en definitieve assets te automatiseren 

Functionaliteiten 

• Stuur gefinaliseerd assets en metadata van Workfront naar Bynder vanuit Projecten, Tasks, of 
Documenten (attachments) 

• Getriggerd vanuit specifieke veldwaarden, status of voltooiing  

•  Assets kunnen naar de DAM of de 'waiting room' worden gestuurd voor verdere beoordeling 

• Stuur standaard en aangepaste formulier data naar Bynder als metagegevens 

• Kan nieuwe assets creëren in Bynder of bestaande assets updaten 
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Efficiëntie van contentcreatie tot en met 
distributie met Bynder en Workfront 
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• Configureer om gegevens van Bynder terug te sturen naar Workfront  

• Ondersteun asset types zoals (niet beperkt tot): ai, jpg, png, mp4, mov, doc, csv, epub, jpeg, mp3, 
pdf, ppt, pptx, tif, wmv, en andere door Workfront en Bynder ondersteunde bestandstypen 

• Configureerbaar voor je specifieke use case 
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Workfront naar Bynder DAM 

• Gefinaliseerde assets worden automatisch 
naar Bynder gestuurd als ze voltooid zijn 

• Workfront metadata worden met het asset 
naar Bynder gestuurd

Bynder DAM naar Workfront 

• Mogelijkheid om data van Bynder terug in 
Workfront te plaatsen

Bynder 
DAMWorkfront

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