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Distribueer digitale assets direct in Microsoft 
Office apps, om ze vervolgens snel en gemakkelijk 
over de gehele organisatie te gebruiken.  

Templafy helpt organisaties om de productiviteit te verhogen door document templates te beheren, 
bij te werken en te delen. Schaalbaar voor multinationale, meertalige en multibrand-organisaties. 
Door de Bynder DAM te combineren met Templafy, blijven organisaties on-brand, voldoen ze aan de 
juiste richtlijnen en hebben ze toegang tot alle content die nodig is om snel te kunnen werken.

Stroomlijn het creëren van zakelijke documenten in Office-toepassingen door beelden toe te voegen 
uit je goedgekeurde mediabibliotheek. Distribueer nieuwe bestanden onmiddellijk via applicaties 
die medewerkers dagelijks gebruiken, zodat je niet meer hoeft te zoeken naar de nieuwste 
materialen.  
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Verhoog productiviteit en behoud 
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Door rechtstreeks in Office-applicaties te zoeken, kan iedereen precies vinden waarnaar hij of zij op 
zoek is, snel en altijd merkconsistent. Creër eenvoudig en snel documenten conform merkidentiteit. 

Voordelen  

• Versnel het proces van document creatie door eenvoudige toegang tot goedgekeurde content 

• Besteed minder tijd aan het zoeken naar de juiste bestanden 

• Behoud merkconsistentie door middel van goedgekeurde digitale bestanden 

• Creër snel en eenvoudig professionele documenten 

• Meer controle over content die representatief is voor je bedrijf 

Features 

• Toegang tot je digitale bestanden in de Bynder DAM vanuit Microsoft Word, PowerPoint en Excel 
(desktop en online) 

• Verspreid best-practice templates, bestanden en tekst elementen door de hele organisatie 

• Zoek op bestandsnamen, tags, extensies en meer 

• Toegang tot templates en bestanden vanaf elke locatie op elk moment 

• Voorzie gebruikers van toegangsrechten en geef hen gemakkelijk toegang tot bestanden in 
Bynder gebaseerd op deze toegangsrechten 
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Bynder DAM naar Templafy 

• Voeg digitale assets direct toe aan je 
Bynder documenten in Templafy 

• Voeg automatische updates toe aan 
de laatste versies in Bynder

Ga voor meer informatie naar www.bynder.com/integrations/templafy/.
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