
Verminder implementatierisico’s 
met Bynder
Voor een succesvolle software-uitrol is meer nodig dan 
alleen configuratie.
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Adoptiegerichte uitrol
Een zorgvuldig geplande uitrol kan enthousiasme 
opwekken voor de nieuwe software, je organisatie 
vernieuwen en veel andere voordelen bieden.

Wij richten ons op het creëren van een op maat gemaakte 
configuratie die past bij de behoeften van je organisatie 
terwijl je verder groeit en evolueert.

Om deze ervaring optimaal te benutten en het succes ervan 
te verzekeren, werken we samen met bedrijven om het 
beheer en de adoptie van het nieuwe systeem binnen de 
organisatie te bevorderen.

Alle belanghebbenden op één lijn krijgen is 
essentieel voor een succesvolle implementatie.

Portal beheerder

Supergebruikers

Eindgebruikers
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Met een intuïtieve gebruikerservaring en een organisatie 
die is gestructureerd rondom het succes van de klant, 
helpen we de risico’s die gepaard gaan met het gebruik 
van nieuwe technologie te beperken.

Ons wereldwijde in-house Solutions Team en 
onze Customer Onboarding Managers passen de 
best practices uit de sector toe die in duizenden 
implementaties zijn herhaald en geperfectioneerd.

Hun uiteindelijke doel is het leveren van een zeer 
aanpasbare bedrijfsoplossing die integreert met de 
ecosystemen van onze klanten en die na de installatie 
minimaal onderhoud vereist.

Eenmaal klaar, ondersteunt ons Customer Success 
Team van de klant de uitrol, biedt het doorlopende 
training aan en zorgt het ervoor dat de teams snel 
waarde kunnen realiseren en in de loop van de tijd 
nieuwe productinnovaties kunnen benutten.

“Ik zou Bynder zeker aanbevelen - 
niet alleen voor het platform, maar 
ook voor de samenwerking en de 
relatie met de mensen achter hun 
dienst.”

Alina-Maria Weide, 
DAM Lead bij Syngenta
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Elke dag kopen professionals over de hele wereld nieuwe 
technologie die snelheid, betere prestaties, een hogere 
output, kostenbesparingen en algehele efficiëntie belooft. 
Of het nu gaat om een lichtgewicht mobiele app of een 
robuuste ERP-implementatie, deze nieuwe technologieën 
worden geïntroduceerd met grote verwachtingen die vaak 
niet worden waargemaakt.

Het wordt vaak over het hoofd gezien dat de grootste 
uitdagingen waar bedrijven voor staan bij de implementatie 
van nieuwe technologie helemaal niet technisch zijn. Het 
nemen van de juiste beslissingen over het configureren 
en implementeren van de technologie, het betrekken van 
de juiste stakeholders bij het gesprek en het plannen 
van procesveranderingen en een grote uitrol zijn vaak 
uitdagender dan de technologie zelf. Het bereiken van 
afstemming tussen meerdere merken, afdelingen, teams en 
stakeholders is nodig om echt de positieve effecten te zien 
waarvoor de technologie is aangeschaft.

Waarom zijn tech 
implementaties zo moeilijk?

Slechts 29% van de IT-implementatieprojecten 
wordt als succesvol beschouwd.

Source: Information Age.

https://www.information-age.com/projects-continue-fail-alarming-rate-123470803/
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Waarom is onze hulp nodig? 

Uitdaging 1: Verandermanagement en besluitvorming

Tijdens de implementatie, vooral van een kerntechnologie 
voor marketing, is het belangrijk dat de spelers het 
eens zijn over de beslissingen en processen die je 
organisatie zullen verbeteren. Het niet nadenken 
over verandermanagement in het begin kan later 
problemen veroorzaken en het risico vergroten dat de 
nieuwe technologie niet voldoet aan de behoeften en 
verwachtingen van de organisatie.

Uitdaging 2: Zorgen voor hoge adoptie en gebruik

Nieuwe software of technologie zal nutteloos zijn als 
deze niet goed wordt geadopteerd in het bedrijf. Hoe 
voor de hand liggend het ook lijkt, het aanleren van 
nieuwe manieren van werken is veel gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. Veel factoren spelen een rol bij de 
adoptie, waaronder het gebruiksgemak van de software, 
de buy-in van de hele organisatie en het updaten van de 
werkprocessen met de bestaande software.

Uitdaging 3: Na de implementatie

De meesten hebben de opwinding ervaren van het 
uitrollen van nieuwe technologie die bedoeld is om de 
efficiëntie te verhogen, de pijnpunten te verminderen en 
het dagelijkse leven van mensen een beetje makkelijker 
te maken. Maar vaak is deze opwinding van korte duur 
nadat de implementatie voorbij is en de ondersteuning van 
leveranciers ontbreekt. 
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De organisatie van Bynder’s Customer Success 

De organisatie is gestructureerd rondom het succes van de klant

Van ons Solutions Team dat ervoor zorgt dat je precies datgene koopt 
wat je nodig hebt; tot ons ervaren Onboarding Team dat je opzet voor 
een succesvolle uitrol; en ons Customer Success en Support Team die 
je helpen groeien, onze organisatie is opgezet om ervoor te zorgen dat 
je het meeste uit je Bynder technologie haalt.

Hoe helpt Bynder? 



www.bynder.nl
7

Een intern & internationaal onboarding team

Ons toegewijde onboarding team is bij elke stap van de 
weg aanwezig. Ons team heeft ervaring met onze meer 
dan 1500+ klanten in 160 landen en is expert op het gebied 
van DAM, onze Bynder producten en best practices voor 
succes.

Methodisch en wendbaar onboarding proces

Geperfectioneerd uit meer dan 1.000 implementaties, 
vertalen wij je strategie en bedrijfsdoelstellingen naar 
een enterprise-grade DAM oplossing en implementatie. 
We beginnen met change management, stakeholder 
management en een getest proces om een succesvolle 
uitrol te garanderen.

Ons onboarding proces

Ons onboarding proces

Kick-off 
workshop

Systeemopbouw, 
taxonomie en rechten

Test met 
projectmanagers 

Import van assets Gebruikers 
onboarden en trainen

Lancering!
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Wij bieden een centrale plaats om taken, tijdlijnen en de voortgang van je implementatie te beheren.
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Onboarding gericht op adoptie en bruikbaarheid

We hebben hetzelfde doel - het stimuleren van adoptie 
en ROI. We werken met je samen om de juiste taxonomie 
en opzet te creëren die je behoeften vervult en die 
intuïtief en gemakkelijk te gebruiken is in je hele 
organisatie.

Een op groei gerichte strategie voor het succes van de 
klant

Met ons deskundig advies op basis van je specifieke 
(en evoluerende) use-case profiteer je van onze cultuur 
van voortdurende innovatie en haalt je het meeste uit je 
partnerschap met Bynder.

Voortdurende ondersteuning wanneer jij dat nodig acht

Met één klik op de knop helpt een toegewijd internationaal 
team je in je eigen taal. We lossen elk probleem snel en 
efficiënt op, met wereldwijde ondersteuning die 24 uur per 
dag, 7 dagen per week beschikbaar is.

Bynder Support CSAT Score

Klanttevredenheidsonderzoek voor Bynder 
support, mei 2019
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Matt Melanson,
Digital Media Designer, Arterra Wines Canada

“Bynder’s onboarding, ontwikkeling, en 
ondersteuning bij de uitrol waren uitstekend. 
Onze digitale assets zijn in grote handen, en onze 
gebruikers zijn ook blij met de tool. Ze hebben 
ongelooflijk veel aandacht aan ons bedrijf besteed en 
we kunnen ze niet genoeg aanbevelen.”


