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Een Data Management Platform is een advertising service die bedrijven helpt hun data te

activeren via verschillende netwerken en publishers en om advertenties in te kopen tegen

audiences van third-party data. Het verzamelt gegevens van meerdere bedrijven om de

kenmerken en het gedrag van anonieme gebruikers te identificeren en strucuteert de

gegevens vervolgens in klantsegmenten die kunnen worden gedeeld met andere systemen.

WAT IS EEN DMP?

Een DMP kan beginnen met het opslaan en analyseren van de gegevens, terwijl de DSP op

basis van die gegevens daadwerkelijk advertising inkoopt. Informatie van de DMP helpt de

DSP bij het nemen van beslissingen over het kopen van advertenties door de DSP.

HOE VERSCHILT EEN DMP VAN EEN DSP?

DMP's zijn oorspronkelijk ontworpen om informatie op te slaan over browsercookies die

kunnen worden gebruikt voor online advertsing. De oorspronkelijke vereisten resulteerden in

een relatief eenvoudig ontwerp: een anoniem klantprofiel met alle attributen die aan een

cookie-ID zijn gekoppeld. CDP's daarentegen maken gebruik van een meer complexe

structuur voor een klantendatabase met meerdere tabellen.

 

Sommige DMP's zijn uitgebreid om extra functies naast het beheer van cookies te

ondersteunen, maar een DMP is eenvoudigweg niet gebouwd voor echt beheer van

klantgegevens. DMP's bieden niet dezelfde functionaliteiten als CDP's, in het bijzonder met

betrekking tot identiteitsmatching en het koppelen van gegevens aan andere tools dan

advertising, zoals e-mail en analytische tools.

 

Een ander belangrijk verschil tussen beide is dat DMP-cookies over het algemeen anoniem

zijn, terwijl CDP-records gekoppeld zijn aan echte individuen. Ten slotte gebruikt een CDP

voornamelijk first-party data, terwijl een DMP sterk afhankelijk is van third-party data.

HOE VERSCHILT EEN DMP VAN EEN CDP?
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Bij gebruik als een op zichzelf staand systeem, werkt een DMP als een data warehouse, dat

gestructureerde gegevens opslaat die kunnen worden gebruikt om zakelijke beslissingen te

nemen. Maar wanneer het geïntegreerd is met andere technologieën, onthult het belangrijke

inzichten voor adverteerders die gekoppeld kunnen worden aan een Demand Side Platform

(DSP) om advertising inspanningen efficiënter te maken.

 

De DMP verzamelt gegevens over elke gebruikers-ID en voegt voortdurend informatie toe

aan zijn administratie. Het voert drie belangrijke functies uit:

HOE WERKT EEN DMP?

Verzamelt gegevens (tags op websites of in mobiele SDK's, API's, server-to-server

integraties, cookie-synchronisatie, onboarding van first-party data).

LEADING VENDORS
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DMP's worden gebruikt door marketeers, publishers en reclamebureaus om rijkere datasets

te creëren en zich te richten op het juiste publiek. Ze helpen gebruikers inzicht te krijgen in

hun publiek om zo slimmere beslissingen te kunnen nemen op het gebied van media-inkoop

en campagneplanning. Een DMP helpt je de meest waardevolle doelgroepsegmenten te

vinden. 

OP WELKE MANIER IS EEN DMP NUTTIG?

Bouwt audience segmenten op basis van die gegevens.

Analyseert en optimaliseert de campagneactiviteit van deze doelgroepsegmenten en

optimaliseert deze.


