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Voldoe aan de toenemende vraag naar goedgekeurde content 
en breng campagnes snel op de markt   

Marketeers staan onder druk om de groeiende vraag naar meer content over meer kanalen bij te 
houden. Door Bynder te verbinden met Salesforce Marketing Cloud kunnen marketeers de 
uitvoering van campagnes versnellen, de risico's voor de merkreputatie verminderen en knelpunten 
in het proces bij het creëren en leveren van content elimineren.  

Gebruikersrechten, metadata en zoekmogelijkheden maken het vinden van relevante middelen snel 
en intuïtief. Via Content Builder kunnen gebruikers rechtstreeks vanuit Bynder zoeken, de juiste 
versie selecteren, de grootte aanpassen en middelen bijsnijden voor gebruik in Email Studio. .  

Stroomlijn de volledige contentlifecycle binnen Bynder: creatie, samenwerking, goedkeuring, 
beheer, distributie en analyse in één oplossing. Goedgekeurde middelen zijn direct beschikbaar 
voor gebruik in Salesforce Marketing Cloud. 

Goedgekeurde content van Bynder direct beschikbaar in 
Salesforce Marketing Cloud 
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Voordelen 

• Communiceer je merk consistent door altijd de juiste, goedgekeurde en up-to-date asset-versie te 
gebruiken.  

• Breng campagnes sneller op de markt door goedgekeurde assets gemakkelijk te vinden, te 
gebruiken en te hergebruiken, precies daar waar je ze nodig hebt.  

• Voldoe aan de toenemende vraag naar content door content te creëren, samen te werken en te 
beheren op één centrale plaats. 

Functionaliteiten 

• (Door)zoek en filter om assets te vinden op basis van metadata, tags en tekst met behulp van de 
bekende Bynder Compact View interface. 

• Afbeeldingen bijsnijden en aanpassen in de Salesforce Marketing Cloud.  

• Automatische synchronisatie van assets wanneer er een nieuwe versie van een asset beschikbaar 
is in Bynder. 

• Gemakkelijk assets van Bynder toevoegen vanuit Salesforce Marketing Cloud via Content Builder.  

• Alle openbare afgeleide assets in Bynder zijn toegankelijk. 

• Maakt gebruik van Bynder’s instellingen voor toegang tot assets 

 

Neem voor meer informatie contact met ons op!

www.bynder.nl Publiek

https://www.bynder.com/nl/?utm_source=guide&utm_medium=redirect&utm_campaign=NL_Datasheet_SFMC-Datasheet

