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Het gebruik van digital asset management (DAM) gecombineerd met je andere digitale systemen maakt het 

mogelijk om één enkele bron van waarheid te gebruiken tussen de kanalen die toegang tot dezelfde content 
nodig hebben. Dit zorgt voor efficiëntere werkprocessen, vermindert de kans op fouten en maakt meer tijd 

vrij om je te focussen op de organisatie. 

De MarTech-stack van elk bedrijf bestaat uit een steeds groter aantal technologieën, aangepaste 

implementaties en unieke use-cases, waardoor het moeilijk is om systemen met elkaar te verbinden. Voor 

blijvend succes is het belangrijk om zeer koppelbare technologie aan te schaffen, vooral voor 
basiscomponenten zoals DAM. 

Het controleren van de toekomstbestendigheid van de integratiemogelijkheden die een DAM-leverancier 

biedt, minimaliseert risico's in de toekomst en verbetert de projectplanning als het gaat om het creëren van 

integraties met de DAM. Bynder investeert in de bouwstenen die nodig zijn om de technische lasten te 

verminderen om snel krachtige integraties te bouwen en te implementeren.  

DAM als centrum van je IT-landschap  

Één enkele bron van waarheid:  Vandaag de dag is merkconsistentie essentieel, en het uploaden van 

dezelfde bestanden naar veel verschillende systemen, als ze niet nauwlettend worden beheerd, leidt tot 

problemen met versiebeheer en berichtgeving. Het hebben van een content-hub die de levenscyclus-

processen van assets ondersteunt, zorgt ervoor dat de juiste assets altijd op de juiste plaatsen terechtkomen. 

Bespaar tijd door manuele taken te automatiseren: Verminder het handmatige, 
repetitieve werk voor je teams door werkprocessen te automatiseren die geen 

menselijke inbreng vereisen. Je weet misschien niet hoe vaak je bijvoorbeeld een 

bestand downloadt en vervolgens opnieuw uploadt naar een ander systeem, 

waardoor je kostbare tijd verspilt. 

Verminder fouten die ontstaan door handmatige processen: Het automatiseren van handmatige taken 
vermindert de kans op menselijke fouten. Wanneer het verkrijgen van productafbeeldingen op de website 

bijvoorbeeld betekent dat er verkoop kan plaatsvinden, kunnen kleine fouten resulteren in hoge kosten.   
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Bynder tools voor succesvolle integraties  

Out of the box connectors: Bezoek onze marketplace om onze kant-en-klare integraties, inclusief 

gemeenschappelijk CMS, PIM, creatieve tools en meer, te integreren met je technology stack.  

Integratie componenten: Deze componenten zijn beschikbaar om je te helpen bij het reduceren van de 
development resources, waardoor je tijd en geld bespaart en het implementatierisico vermindert.  

• Compact View (zie afbeelding) - Vind, zoek en importeer je Bynder assets direct in de systemen waar 

ze nodig zijn, in een intuïtieve interface.  

• Asset Tracker - Inzicht in welke applicaties je assets worden gebruikt, direct gekoppeld in Bynder.  

• Push Notifications - Rechtstreekse meldingen in de geïntegreerde applicatie, om direct te kunnen 

reageren op veranderingen in Bynder (bijv. nieuwe versie voor een afbeelding op je website).  

• Automated CDN Cache Invalidation - De bijgeleverde CDN van Bynder wordt geleverd met 

automatische cache invalidation. Zo blijf je op de hoogte wanneer er nieuwe versies van assets 

worden aangemaakt. 

Op maat gemaakte integratie hulpmiddelen: Wij leveren alle hulpmiddelen die je nodig hebt om 
succesvolle maatwerk integraties te bouwen.

• RESTful API - Onze API is publiekelijk beschikbaar om je te helpen bij het bouwen van integraties. 

• SDKs (Software Development Kits) - Versnel je integratie door gebruik te maken van onze SDK's, 

die het werken met de RESTful API om verbinding te maken met onze DAM vereenvoudigen.  

• Bynder integratie partners: Als het niet mogelijk is om de benodigde middelen intern te krijgen, 

overweeg dan het gebruik van een Bynder integratiepartner. We kunnen partners aanbevelen die een 

track record hebben van succesvolle DAM-integratieprojecten. 

Wil je meer weten? 

Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk op de integrations marketplace of developer portal.
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