
Customer case study  



� www.bynder.nl �2

Lees over 

Inhoudsopgave 
Over Mons Royale           3 

De uitdagingen van Mons Royale                        5 

Samenwerking met Bynder          6 

Een centrale plek voor alle bedrijfsbestanden       7 

About Bynder            8

http://www.bynder.nl


� www.bynder.nl �3

Customer case study 

Over Mons Royale 

Bij Mons Royale ontwerpen wij een technische merino 

kledingstijl, die perfect is om buiten en in de bergen 

gedragen te worden. Opgericht in 2009 vanuit Wanaka 

in Nieuw-Zeeland, zijn onze producten vandaag de dag 

in meer dan 400 winkels beschikbaar en gedragen 

door de beste atleten ter wereld.

http://www.bynder.nl
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“Bynder heeft ons voorzien van een plek om 
onze grote verscheidenheid aan bestanden 

visueel weer te geven, om zo het gebruik 
hiervan te vergroten en daarmee ook de ROI per 
gebruik. Het is daardoor ook gemakkelijker voor 

ons om bestanden intern te delen om ons 
wereldwijde team en derden zoals retailers en 

media te ondersteunen.” 
Sarah Bartholomew, GM Marketing bij Mons Royale

http://www.bynder.nl
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De uitdagingen van       
Mons Royale 

Voorheen gebruikte Mons Royale Dropbox om 

bestanden te beheren en op te slaan. Zonder een 

efficiënte zoekfunctionaliteit en gemakkelijke toegang 

tot specifieke bestanden was Dropbox niet efficiënt 

voor het fashion bedrijf om hun bestanden te vinden en 

te distribueren tussen sales partners en distributeurs. 

Daarom was Mons Royale op zoek naar een nieuwe 

oplossing om de distributie van digitale bestanden 

naar sales partners te stroomlijnen, de ‘time-to-

market’ te versnellen en de samenwerking over het 

algemeen te verbeteren.

34% 
toename in productiviteit 

342 
links naar retailers 
wereldwijd

100% 

cloud-based 

http://www.bynder.nl
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Het probleem oplossen 

Samenwerken met 
Bynder 
De nieuwe digital asset management 

oplossing van Mons Royale maakt het 

makkelijker en gestroomlijnd om bestanden 

te distribueren tussen sales partners en 

distributeurs, waaronder afbeeldingen voor 

e-commerce sites, marketing materiaal en 

print media.  

Door te werken met Bynder kan Mons Royale 
gemakkelijk het gebruik van hun bestanden natrekken 
inclusief het aantal weergaven en downloads, 
waardoor het marketing team een ROI kan berekenen 
op basis van gebruik. Daarnaast kan Mons Royale er 
nu voor zorgen dat media veilig gedeeld wordt door 
bepaalde gebruikers rechten voor klanten te plaatsen 
om zo te voorkomen dat onjuiste of verouderde 
afbeeldingen worden gebruikt.

Directe zoekresultaten - Bynder 
ondersteunt de noodzaak om het 
juiste bestand snel te kunnen 
vinden. Je kunt je zoekopdracht in 
enkele seconden verkleinen en 
geniet van volledige flexibiliteit bij 
het combineren van verschillende 
zoekcriteria om het gewenste 
bestand te vinden. 

Beveiliging toegangscontrole - 
Met superieure beveiligingsfuncties 
kun je je bestanden te allen tijde 
beveiligen. 

Slimme versiebeheer -Controle 
over versies helpt ontwerpers en 

brand managers ervoor te zorgen 
dat alleen de meest actuele 

bestand versies beschikbaar zijn 

om te downloaden.

http://www.bynder.nl
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Een vleugje magie 

Een centrale plek 
voor alle 
bedrijfsbestanden  
Met een centrale plek voor alle bedrijfsbestanden kan 
het team met behulp van Bynder gemakkelijk 
bestanden intern delen om hun wereldwijde team en 
derden, zoals retailers en media te supporten. Dankzij 
Bynder kon Mons Royale de ‘time-to-market’ van 
marketing materialen versnellen en de 
samenwerking van het bedrijf verbeteren. Het bedrijf 
is nu bezig om het gebruik van Bynder te 
maximaliseren door het platform te gebruiken voor 
het beheer van social media content.

On-the-fly bewerken - Bynder 
ondersteunt gebruiksvriendelijke 
eenvoudige afbeelding en video 
bewerking zoals bijsnijden, 
draaien en spiegelen.  

Media collecties - Met Bynder 
kun je eenvoudig bestanden 
selecteren en groeperen, 
ongeacht het bestandstype, 
formaat en categorie. 

Gerelateerde media bestanden - 
Om ervoor te zorgen dat je al je 
bestanden correct hebt 
gegroepeerd kun je bestanden 
met elkaar relateren voor een 
snellere toegang. 

http://www.bynder.nl
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Some facts 

Over Bynder 

Bynder is de snelste manier om digitale bestanden 

professional te beheren. De prijswinnende 
marketingsoftware helpt merken om eenvoudig alle 

digitale bestanden te maken, vinden en gebruiken. 

Meer dan 250.000 marketeers en creatieven van 450+ organisaties 
zoals PUMA, innocent drinks en KLM Royal Dutch Airlines 
gebruiken Bynder om bestanden te organiseren, bewerken en 
real-time projecten goed te keuren. Met Bynder wordt de juiste 
content beschikbaar gemaakt voor iedereen, met een simpele klik.  

Bynder werd in 2013 opgericht door Chris Hall. Het bedrijf is 
wereldwijd actief, met het hoofdkantoor in Amsterdam en andere 
kantoren in Rotterdam,  Barcelona, Londen, Boston en Dubai.

http://www.bynder.nl
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