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Maak en lever wereldwijd relevante digitale 
content langs alle touch-points 

Sitecore Experience Platform (XP) is een uitgebreide oplossing voor het leveren van moderne, 
consistente digitale ervaringen over meerdere kanalen en Sitecore Experience Manager™ (XM) is een 
krachtig CMS dat organisaties helpt bij het creëren, beheren en publiceren van content op alle sites 
en over alle kanalen heen. Wereldwijde merken wenden zich tot Sitecore voor schaalbaar multisite 
en meertalig content management, met de flexibiliteit die ondernemingen eisen. 

Digitale assets zijn een kritisch component voor elk digitaal touchpoint. Met de Bynder DAM 
Connector voor Sitecore XP/XM kun je alle digitale media die in Bynder is opgeslagen direct 
toevoegen vanuit verschillende aangepaste veldtypen voor contentbewerking in Sitecore XP/XM in 
plaats van vanuit de ingebouwde Media Library. 
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Lever snel en gemakkelijk een consistente 
digitale ervaring met Bynder and Sitecore

http://www.bynder.nl


Version 2.0 Public

 
Wanneer je Bynder-assets in Sitecore XP/XM gebruikt, geeft je site altijd de meest actuele assets weer 
(direct afkomstig van Bynder). Je bespaart tijd door razendsnel digitale content te produceren en 
alles on-brand en up-to-date te houden, zodat je teams zich kunnen focussen op het leveren van 
een geweldige digitale ervaring. 

Voordelen 

• Gebruik Bynder als de centrale bron van waarheid voor digitale media, zodat alleen 
goedgekeurde en on-brand assets worden gebruikt 

• Gebruik altijd de juiste asset versie, goedgekeurd en up-to-date 

• Vind in een oogwenk de assets die je nodig hebt door te zoeken via je brand portal in Sitecore XP/
XM 

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

Functionaliteiten 

• Volledig ondersteund in zowel de Content Editor als de Experience Editor 

• Updates naar de laatste versie wanneer een asset wordt ingesteld met een nieuwe versie in 
Bynder 

• (Door)zoeken en filteren op basis van metagegevens met behulp van de bekende Bynder 
Compact View interface 

• Toegang tot alle derivaten in Bynder 

• Bij gebruik van Dynamic Asset Transformation (DAT) - transformaties ter plekke creëren en/of de 
DAT Base URL gebruiken 

• Bynder-rechten voor toegang tot bedrijfsmiddelen 

• Track asset gebruik 

• Premium ondersteuning van Human Digital support team 
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DAM naar CMS 

• Digitale assets rechtstreeks vanuit 
Bynder toevoegen in Sitecore

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

Bynder DAM Sitecore CMS

Neem voor meer informatie contact met ons op of 
kijk op www.bynder.com/nl/integraties/sitecore/.  

http://www.bynder.nl
http://www.bynder.com/nl/integraties/sitecore/

