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Over Amvest 
Amvest  is  een  leidende  fondsmanager  en  ontwikkelaar  van  woningen  en  woongebieden in 
Nederland. Deze combinatie zorgt ervoor dat een hoger rendement kan worden gerealiseerd op 
beleggingen. Daarnaast garandeert Amvest gespecialiseerde kennis van de Nederlandse 
woningmarkt binnen alle gebieden van hun organisatie. 

Customer success story 
“We vinden het geweldig hoe makkelijk het is om afbeeldingen te 

vinden, aan te passen en te uploaden! Het is eenvoudig maar 
efficiënt en het ziet er goed uit. Ook waarderen we de service die 

de Bynder mensen ons bieden, enorm.” 


- Erwin Evers, Manager Marketing & Research bij Amvest 
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Uitdagingen  
Voorheen  had  Amvest  met  verschillende  uitdagingen te maken omtrent de organisatie en het 
management van hun digitale assets. Voor een investeerder en ontwikkelaar van huizen in 
Nederland is beeldmateriaal, zoals afbeeldingen  en  video’s  van  huizen  en  woongebieden,   een   
essentieel   onderdeel  van hun business.  

Met hun vorige tool was het lastig om de benodigde digitale assets te vinden. Dit werd nog 
moeilijker toen de beeldbank van Amvest groter  werd. Een andere uitdaging was het delen van 
digitale assets. 

Deze uitdagingen kostten het bedrijf een hoop tijd en geld. Om efficiënter te werken en deze 
pijnpunten weg  te nemen waren Erwin Evers en zijn team op zoek naar een nieuwe en  
gebruiksvriendelijke oplossing. 

“Documenten zijn vaak te groot om via email te versturen, 
daarom gebruikten we een USB-stick of programma’s om 

bestanden te delen.”


- Erwin Evers, Manager Marketing & Research bij Amvest 

 

Customer Case Study: Amvest

www.bynder.nl Pagina  4

18.01.2018



1.0 Public

 

Hoe Bynder heeft geholpen 
Dankzij Bynder’s Digital Asset Management module kan Amvest nu al hun waardevolle digitale 
assets efficiënt managen. Alle afbeeldingen en video’s zijn veilig opgeslagen in hun gecentraliseerde 
beeldbank. De fondsmanager en ontwikkelaar van huizen kan afbeeldingen nu veel makkelijker  
vinden,  delen   en up-to-date houden,  waardoor ze  zichzelf sneller kunnen profileren.  

De tijd die ze kwijt waren aan het zoeken en  vinden van assets kan nu besteed worden aan  

belangrijkere taken. Meerdere afdelingen, waaronder sales, secretariaat en corporate 
communication gebruiken de brand portal. Door verschillende gebruikersprofielen en –rechten in te 
stellen, kan Amvest een overzicht houden van wie welke asset gebruikt. 

“Voor ons is het heel erg belangrijk dat de tool makkelijk te 
gebruiken is. Als het systeem te ingewikkeld is, gebruikt niemand 

het. Bynder scoort heel goed op dat vlak.” 


- Erwin Evers, Manager Marketing & Research bij Amvest 
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Voordelen voor Amvest 
Dankzij de nieuwe brand portal kon Amvest zowel efficiëntie als het uitwisselen van kennis 
verbeteren. Hierdoor bespaart het bedrijf tijd, geld en moeite. 

“Ik zou Bynder zeker aanbevelen. Het systeem is eenvoudig te 

gebruiken en de medewerkers van Bynder zijn slim en altijd 


bereid om te helpen.” 


- Erwin Evers, Manager Marketing & Research abij Amvest 
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Enkele feiten  
 

Over Bynder  

Bynder is de snelste manier om digitale bestanden professioneel te beheren. Het prijswinnende 
platform voor digital asset management (DAM) helpt marketeers om afbeeldingen, video’s en 
documenten te vinden en delen. Meer dan 250.000 brand managers, marketeers en creatieve 
makers van ruim 450 bedrijven als PUMA, innocent drinks en KLM Royal Dutch Airlines gebruiken 
Bynder. Hiermee worden projecten real-time bewerkt en goedgekeurd, worden bedrijfsbestanden 
geordend en wordt de juiste content met een druk op de knop beschikbaar gemaakt voor anderen.

Bynder werd in 2013 opgericht door CEO Chris Hall. Het hoofdkantoor is in Amsterdam en verder 
zijn er kantoren in Boston, London, Barcelona, Rotterdam en Dubai. Voor meer informatie, kijk op 
www.bynder.com of volg Bynder op Twitter via @bynder.
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