Versie 2.0

Openbaar

Lever consistente digitale ervaringen
sneller met Bynder en Tridion Sites
Creëer en lever relevante digitale ervaringen op
een wereldwijde schaal en over alle touch-points
Tridion Sites is een krachtige web content management oplossing die marketeers in staat stelt om
digitale ervaringen te creëren, te vertalen en op wereldwijde schaal te leveren.
Digitale assets zijn een cruciaal onderdeel voor elke online touchpoint met de klant. Met de Tridion
Sites-integratie kan je digitale media (afbeeldingen, video's en documenten) van Bynder direct in
Tridion Sites gebruiken. Daarmee bespaar je tijd bij het zoeken en bekijken van onderdelen en werk
je altijd vol vertrouwen met de laatste versie van een bestand. Hiermee koppel je eenvoudig
beelden en digitale bestanden rechtstreeks vanuit je asset bibliotheek, waarmee je met behulp van
trefwoorden snel de juiste bestanden kan vinden door opties in een raster of lijst te bekijken
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Wanneer je Bynder-onderdelen in Tridion Sites gebruikt, gebruiken we een URL, zodat je site altijd
de laatste versie van de asset in Bynder weergeeft. Bespaar tijd zodat je snel digitale content kunt
maken en alles up-to-date kunt houden, om je te kunnen concentreren op het creëren van
geweldige digitale ervaringen.

Voordelen
• Vereenvoudig het toevoegen van content of assets aan
websites, door gebruik te maken van Bynder-bestanden
direct in Tridion Sites

• Gebruik altijd de juiste, meest recente en goedgekeurde
versies van assets

• Vind de assets die je nodig hebt door te zoeken in het
Bynder-portaal in Tridion Sites

• Centraliseer al je assets door ze slechts naar één
geïntegreerd systeem te hoeven uploaden

Functionaliteiten
• Automatische updates wanneer een nieuwe versie van
een asset in Bynder wordt toegevoegd

• Gebruik Bynder CDN-distributie
• Zoek en filter de assets die je nodig hebt
• Filter assets op metadata
• Voeg assets van Bynder naadloos toe met de Tridion
Sites-interface

• Upload assets in vooraf gedefinieerde formaten en
bestandsgroottes met Bynder
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DAM naar CMS
• Voeg digitale assets toe aan je site
vanuit Bynder, direct in Tridion
Sites
• Automatisch gesynchroniseerd en
bijgewerkt naar de laatste versie en
opgeslagen in Bynder

Bynder
DAM

Tridion Sites

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen of kijken op www.bynder.com/nl/integraties.
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