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Bewaar en deel al je content van Stackla in Bynder, waardoor 
alles beschikbaar is op één gecentraliseerd platform. 

Stackla is het slimste, visuele content platform ter wereld en helpt merken bij het ontdekken, 
beheren, publiceren en optimaliseren van authentieke user-generated content (UGC) over alle 
marketingkanalen - van advertenties en websites tot e-mail en social- om gepersonaliseerde 
ervaringen te leveren.

Stackla's AI-platform voor visuele content vormt de kern van het marketing-ecosysteem van een 
merk en helpt om een uitgebreide contentbibliotheek voor visuals te bouwen en deze vervolgens te 
delen om de betrokkenheid en conversies over alle contactpunten van de klant te bevorderen. 

Als centrale bibliotheek voor user-generated content, zorgt Bynder ervoor dat alle assets die 
gebruikt worden aan de richtlijnen van het merk voldoen, waardoor het gebruik van onjuiste 
content wordt voorkomen.
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Beheer je door gebruikers gegenereerde 
content efficiënt met Bynder en Stackla
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Deze integratie stelt gebruikers in staat om rechtstreeks content naar Bynder te sturen via het 
Stackla platform. Door Stackla- en Bynder-accounts met elkaar te verbinden, kunnen gebruikers 
bepalen hoe en wanneer middelen van Stackla in Bynder worden opgeslagen. Deze zullen ook extra 
metadata bevatten, waaronder gebruikersrechten van de oorspronkelijke maker van de content.

Voordelen  

• Nieuwe, authentieke bron van content voor de groei van je beeldbibliotheek 

• Gestroomlijnde productiviteit en samenwerking 

• Diversificatie van bestandstypes om meer gepersonaliseerde ervaringen te kunnen bieden 

• Controle op de toegang tot en het gebruik van door de gebruiker gegenereerde content 

• Eenvoudig zoeken naar content van Stackla in je assetbibliotheek voor hergebruik 

• Beheer alle assets vanuit één centrale plaats 

Functionaliteiten 

• Snelle en eenvoudige toegang tot goedgekeurde en door Stackla gemaakte beelden 

• Automatische overdracht van UGC-metadata van Stackla naar Bynder 

• Zoeken naar assets van Stackla door middel van metadata in Bynder 

• Alle gedefinieerde derivaten in Bynder worden bij het uploaden aangemaakt 

• Mogelijkheid om goedkeuring te vereisen zodra het naar Bynder wordt verzonden 

• Stel aangepaste metadata-velden in voor assets voor eenvoudige zoek- en toegangscontrole 
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Stackla naar Bynder DAM 

• UGC van Stackla wordt automatisch 
opgeslagen in Bynder 

• Alle toegevoegde geconfigureerde 
metadata-velden van assets worden 
opgeslagen 

Bynder 
DAMStackla

Neem voor meer informatie contact met ons op.

https://support.stackla.com/hc/en-us/articles/360001565316-Bynder-Asset-Manager-Setup
http://www.bynder.com/nl
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