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Creëer en lever relevante digitale content om je 
publiek via meerdere kanalen te bereiken

Drupal is een gratis, open-source content management systeem (CMS) dat wordt gebruikt 
om websites en applicaties te maken. 

Digitale assets zijn een kritisch component voor elk digitaal touchpoint. Met de Drupal 
integratie kun je de door Bynder opgeslagen digitale assets (afbeeldingen, videos en 
documenten) direct in Drupal gebruiken, waardoor je tijd bespaart bij het zoeken en 
bekijken van de assets. 

Wanneer je Bynder assets in Drupal gebruikt, toont je site altijd de meest actuele assets, 
direct afkomstig van Bynder voor volledige gemoedsrust. Dit zorgt ervoor dat alle digitale 
content consistent is met je merkidentiteit, waardoor je teams intuïtieve digitale ervaringen 
kunnen leveren.  
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Lever snel en gemakkelijk consistente 
digitale ervaringen
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Voordelen 
• Stroomlijn het proces van het toevoegen van assets aan sites door gebruik te maken 

van goedgekeurde assets van Bynder direct in Drupal 
• Gebruik altijd de juiste asset-versie, goedgekeurd en up-to-date
• Vind eenvoudig de assets die je nodig hebt door te zoeken in je merk portaal in Drupal
• Centraliseer al je assets door ze slechts naar één geïntegreerd systeem te hoeven 

uploaden
• Selecteer assets met de intuïtieve Bynder Compact View interface
• Volg het gebruik van assets en de prestaties ervan over je gehele CMS
• Mogelijkheid om native Drupal-functionaliteit te gebruiken 

Functionaliteiten
• Filter assets gebaseerd op metadata
• Voeg probleemloos assets toe aan Bynder vanuit Drupal
• Automatische updates wanneer een asset is ingesteld met een nieuwe versie in Bynder
• Optie om assets te importeren in de Drupal-bibliotheek of gebruik te maken van CDN-

links
• Maakt gebruik van de bekende Bynder-interface voor zoeken en filteren 
• Alle publieke derivaten in Bynder zijn toegankelijk
• Stuur asset tracking URL van Drupal terug naar Bynder
• Map metadata van Bynder naar Drupal  
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Drupal naar Bynder DAM

• Track waar en hoe het asset 
wordt gebruikt

• Upload assets van Drupal naar 
Bynder

Bynder DAM naar Drupal

• Digitale assets rechtstreeks 
vanuit Bynder toevoegen in 
Drupal

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

Bynder
DAM Drupal

Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk op www.bynder.com/integrations/
drupal 
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