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Explosieve groei 
van visuele content
Als hedendaagse marketeer heb je onbegrensde 
mogelijkheden om branded content met je publiek te 
delen. De vraag naar waardevolle content is om diverse 
redenen fors toegenomen. Social media zijn alom aanwezig, 
e-commerce is gangbaar en trends als customer experience 
marketing en individualisering zetten door. Het is mogelijk 
om de genoemde content op een slimme manier te creëren 
– direct in de digitale bron omgevingen. En vervolgens 
centraal te beheren en te verspreiden via je sales- en 
marketingkanalen. We leggen je uit hoe. 

Get a grip on your 
content supply chain
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Digitaal samenwerken in workflow

Als het gaat om het creëren van content voor storytelling, is 
digitaal samenwerken een steeds grotere uitdaging. Vooral 
wanneer de verhalen moeten worden gepubliceerd op jouw 
website, social media, andere digitale kanalen en in print. Er 
zijn oneindig veel bestanden beschikbaar. Wanneer diverse 
teams met verschillende versies in omloop voor web, print 
en social media, maakt dit het proces niet eenvoudiger. De 
opslag van bestanden en bijvoorbeeld productinformatie 
is bovendien vaak een probleem. Ze staan verspreid 
opgeslagen in diverse systemen: van lokale desktops tot aan 
cloud servers.

 

Huisstijlbewaking

In aanvulling hierop worden contentcreatieprocessen 
gecompliceerder wanneer jouw organisatie meerdere 
vestigingen heeft – lokaal of internationaal - en ook nog 
eens meerdere merken vertegenwoordigt. In dat geval is het 
terugvinden van digitale bestanden niet je enige zorg. Het 
is net zo belangrijk om je branding in de gaten te houden: 
afdelingen waar dan ook ter wereld moeten beschikken over 
actuele logo’s en productafbeeldingen om merkconsistentie 
te waarborgen en te voldoen aan de merkrichtlijnen. Zonder 
daarbij de kosten en de time to market uit het oog te 
verliezen. Ga er maar aan staan!
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Contentcreatie:
tijd voor orkestratie
Met zoveel verschillende aspecten waar je rekening mee moet houden, 
blijft grip op het proces van contentcreatie een uitdaging. 

Om de vergelijking met een orkest te maken: 
hoe kun je jouw processen van contentcreatie orkestreren? 

Pag. 4



Content orkestratie

Pag. 5

Waarom contentorkestratie van 
groot belang is

Door de jaren heen hebben organisaties een grote 
hoeveelheid aan data en bestanden verzameld waar ze 
inmiddels hun grip op dreigen te verliezen. Vaak ontbreekt 
een centrale digitale opslagruimte die als basis dient voor 
een gestructureerde werkwijze. Het is voor retailers en 
groothandels veelal een strijd om hun organisatie digitaal 
te transformeren. Ben je nog niet aan boord gestapt van 
de digitale trein, dan drukt de huidige coronacrisis je met 
de neus op de feiten: in een tijd waarin werken op afstand 
het nieuwe normaal is geworden, is een gestroomlijnde 
en geoptimaliseerde digitale workflow cruciaal. Een 
geoptimaliseerde workflow, met mogelijkheden voor 
thuiswerken, vormt tevens de basis voor een gedegen 
omnichannelstrategie. Retailers en groothandels kunnen 
tegenwoordig eigenlijk niet meer zonder. Want de weg die 
de klant aflegt alvorens tot aankoop over te gaan, bestaat 
niet meer slechts uit één winkel- of websitebezoek. Klanten 
doorlopen verschillende fases. Als je in elke fase aan hun 
vraag wilt voldoen, moet jouw backend goed georganiseerd 
zijn. Alleen zo ben je er zeker van dat de producten op de 
website afgestemd zijn op het aanbod in je brochure of 
fysieke winkel. 

Verkorte doorlooptijd

Tijd is geld. Het klinkt als een cliché, maar op het gejaagde 
en snel veranderende moderne leven is de uitspraak zeker 
van toepassing. Inkomsten staan onder druk, dus de time 
to market moet worden verkort. Het creëren van gedegen 
marketingmateriaal kost echter tijd. Het is geregeld een 
omslachtig proces dat veel overleg tussen interne afdelingen 
en externe partijen, zoals reclamebureaus, vereist. Een 
definitieve versie is vaak niet definitief: er is altijd iemand 
die nog even de puntjes op de ‘i’ wil zetten. Tot onvrede van 
productmanagers die de time to market bewaken. Onder 
deze druk moet er tóch goede content worden gepubliceerd.
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  Create once,
publish many
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Pak de regie met 
Publication Organiser
Het creëren en managen van content voor al je publicaties zou eigenlijk in jouw handen 
moeten liggen. Maar in de huidige situatie krijg je moeilijk vat op het proces. Als je jouw 
processen automatiseert en een naadloze workflow creëert die de samenwerking met alle 
belanghebbenden ondersteunt, stroomlijn je het contentproces en krijg je het overzicht terug. 
Dat is precies wat Publication Organiser biedt. 

Gebruiksvriendelijk platform

Het flexibele, gebruiksvriendelijke platform voor contentorkestratie verbindt diverse 
bronsystemen (PIM of ERP) en Excel met elkaar. Zo kunnen interne en externe teams 
samenwerken met de juiste data. Het resultaat: op een efficiënte manier content 
verspreiden, afgestemd per kanaal: website, social media, brochures, folders, catalogi, 
flyers en datasheets. 
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Digitale Assets Managment 
(DAM)

Met de DAM-module centraliseer en beheer 
je al je digitale middelen vanuit één plek. 
De module helpt je met het beheren van 
bijvoorbeeld foto’s, designs, teksten, logo’s 
en video’s in een centrale, beveiligde 
omgeving. Je hebt altijd en overal toegang 
tot je bestanden en kunt ze downloaden 
of versturen naar alle stakeholders in 
marketing-, sales- publicatieprocessen en 
Adobe InDesign templates

Uit welke modules bestaat 
het platform? 

Laten we inzoomen op Publication Organiser.

CMS en workflow 
voor medianeutrale 
contentcreatie

Stel: je werkt aan een publicatie die 
bestaat uit een productomschrijving en 
een afbeelding. Als je deze content voor 
jouw website, social mediakanalen en 
drukwerk wilt gebruiken, heb je steeds te 
maken met een andere contentvorm. Met 
de medianeutrale editor hoef je de content 
slechts eenmaal te creëren. Het CMS en de 
workflow zorgen ervoor dat de inhoud
kanaalneutraal is en geven een preview van 
de diverse formats (website, social media, 
flyer). Het platform zorgt automatisch 
voor de juiste contentvorm. Handmatige 
aanpassingen zijn niet
meer nodig.
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Content Exchange Module

Met de Content Exchange Module 
kun je content afkomstig van diverse 
bronsystemen, zoals PIM en ERP, uitwisselen. 
Met behulp van Publication Organiser verrijk 
en publiceer je de content op al je on- en 
offline- kanalen. De Exchange module stelt 
je in staat content automatisch en gepland 
te distribueren naar je website, e-commerce 
site en andere portalen.

Paginator voor het 
inplannen van bestanden 
in InDesign-templates

Het is niet langer nodig om de juiste 
afbeeldingen, formats en codes te zoeken 
en toe te voegen aan de productielijst. 
Dat is vaak een tijdrovend en foutgevoelig 
proces waarin de vormgever makkelijk iets 
over het hoofd ziet. Paginator maakt het 
mogelijk om automatisch gestructureerde 
bestanden uit een bronsysteem, zoals 
PIM of Excel, op te maken. Dit gebeurt 
met behulp van intelligent templates voor 
brochures en POS. Correcties kunnen in de 
bronbestanden worden aangebracht en 
automatisch worden doorgevoerd in de lay-
out. Categorymanagers kunnen pagina’s 
vooraf inzien, aanpassingen maken en de 
positie van de producten wijzigen zonder 
tussenkomst van een vormgever.
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De workflow van 
Publication Organiser
in drie stappen

Stap 1

Verzamel en creëer
Het verzamelen en creëren van medianeutrale 
product- en storytellingcontent voor een campagne. 
Denk hierbij aan een productomschrijving, marketing 
content, afbeeldingen of video.

Stap 2

Samenstellen per kanaal
Het samenstellen, verrijken en aanpassen van 
content en lay-out (copyfit), zodat de stories zijn 
afgestemd op alle vereiste kanalen. Ook kun je 
SEO, metadata, previews, teasers en publicatietijd 
instellen. De paginering van online pdf en print 
pdf is mogelijk.

Stap 3

Publiceren
Publiceer de content op de website of social media. 
De pdf-bestanden zijn direct geschikt voor publicatie 
online en offline.
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De belangrijkste voordelen 
van Publication Organiser

Kostenbesparing
 
Het creëren en verspreiden van verhalen, of je dat nu doet 
op het web Of in print, vereist een intensieve samenwerking 
tussen verschillende Stakeholders. Copywriters, fotografen, 
vormgevers en vertalers dragen Allemaal hun steentje bij. In 
dit proces vindt veel overleg plaats. Door ditefficiënter in te 
richten, bespaar je veel geld. Ga maar na wat het kost om 
Een ruwe versie van een catalogus vijf keer opnieuw naar de 
vormgever te Verzenden. Het automatiseren van het proces 
is een eenmalige investering, Waarmee je zulke situaties 
voorkomt. Je kunt je maandelijkse kosten op de lange termijn 
drastisch verlagen. 

Efficiënte samenwerking tussen alle 
Stakeholders 

Voor het creëren van goede content moeten alle stakeholders 
hun krachten bundelen. Wanneer je met externe partijen, zoals 
marketingbureaus of vormgevers, communiceert, werk je 
vaak met wetransfer of dropbox. Het is shadow it, waardoor 
je grip op het proces kunt verliezen. Met Publication Organiser 
werkt iedereen binnen één systeem. Dat is efficiënt. Bovendien 
gebruik je zo de meest recente logo’s en afbeeldingen.

Ook kunnen jouw interne verkoop- en marketingafdelingen met 
het platform beter samenwerken. Ze werken niet meer langs 
elkaar heen. Bijvoorbeeld: het verkoopteam zet belangrijke 
informatie over een klantovereenkomst in het systeem. Het 
marketingteam pakt hier vervolgens op door. 

Flexibiliteit: altijd en overal werken

De coronacrisis dwingt mensen er wereldwijd toe om vanuit 
huis te werken. Naar verwachting wordt werken op afstand de 
nieuwe norm. Mocht dat gebeuren, dan zit niemand te wachten 
op verlopen linkjes van wetransfer of lokaal opgeslagen 
bestanden die je niet bij kunt. Publication Organiser geeft alle 
stakeholders toegang tot één systeem. Met behulp daarvan 
Hebben ze inzicht in wanneer welke content is gepubliceerd. 
Content opnieuw benutten – op verschillende manieren – is dus 
eenvoudig. Dat schept ruimte voor creativiteit.
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Verkorte time to market voor producten, 
campagnes en promoties 

In het proces van contentcreatie is wachten op beslissingen 
eerder regel dan uitzondering. Je bent altijd afhankelijk van 
bepaalde personen die een knoop moeten doorhakken, 
bijvoorbeeld over productinformatie of de juiste afbeelding. 
Dat zorgt voor vertraging. Met Publication Organiser breng je 
daarentegen last-minute veranderingen aan. Zelfs wanneer 
je publicatie Al klaar staat voor verzending naar de drukker, 
kun je nog een typefout corrigeren, een zin veranderen of een 
afbeelding vervangen. Zo verkort je de time to 
market aanzienlijk. 

Cross selling van producten door 
verschillende brands 

Wanneer je moederbedrijf verschillende brands heeft, wil je 
de huisstijlen ervan op één lijn brengen. Met het platform 
lukt dit. Publication Organiser brengt alle logo’s en andere 
content samen in één systeem. Dat vergemakkelijkt cross 
selling. Iemand die voor brand x werkt aan content, kan de 
verhalen gemakkelijk verbinden met content voor brand y. Het 
geautomatiseerde proces overstijgt brands en talen. Zo kan 
iedere dochteronderneming in hetzelfde systeem werken.

Dezelfde content in verschillende 
talen publiceren 

Alle content kan eenvoudig worden gepubliceerd in 
verschillende talen. Wanneer je jouw content door een bureau 
hebt laten vertalen, kun je de verhalen via het platform in 
andere talen omzetten en publiceren. Dit is een volledig 
geautomatiseerd proces. 

De conversie van jouw verhalen verbeteren 

Je kunt ervoor zorgen dat jouw verhalen vaker aanzetten tot 
actie. Dat doe je automatisch via het platform aan de hand van 
metadata en seo informatie. Zo houd je rekening met de juiste 
doelgroep, de kanalen en het geschikte publicatiemoment. Dat 
verhoogt de conversie van je campagne aanzienlijk.



Content orkestratie

Pag. 13

Powerd by
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Wil je meer weten over
Publication Organiser?

Neem contact op met onze experts voor 
Meer informatie Of vraag een 

demo aan.

www.qonqord.com | +31 (0)31 87 12 999 | sales@qonqord.com
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