mere end blot et arkivsystem!
Digitalt materiale arkiveres ét sted – med relevant metadata så man hurtigt kan finde de rigtige filer, og med DigiZuite™ MediaPORTAL, konverteres filer automatisk.

På tværs af organisationens afdelinger og geografiske regioner, kan man reelt samle digitalt
materiale på tværs af filtyper – i højeste kvalitet - og distribuere billeder, præsentationer,
video, lyd, animationer og pdf’er til en mediaportal hvor man kan hente materiale i forskellige kvaliteter og formater - automatiseret i det
workflow der bedst imødekommer forretningslogik og strategi.
Systemet er en pakketering af en DigiZuite™
DAM software applikation, en DigiZuite™ Mediaportal og naturligvis DAMstat, der lader dig
evaluere brugen og tilpasse indholdet.
I sin helhed er pakken perfekt for virksomheden
der ønsker en stabil og stærk platform for distri-

bution af digitale assets. Det er meget simpelt
at komme igang med en standard pakke - indenfor ganske få dage kan man faktisk være igang
med at uploade filer til systemet og publisere
dem til mediaportalen.
Når alt er på plads, kan man give differentieret
adgang til medarbejdere, kunder og interessenter, som frit kan udsøge og hente godkendt
materiale.
Systemet hostes i DigiEyeZ driftscenter og kan
naturligvis skaleres i takt med et stigende behov
for plads og øget trafik.

Funktioner & features
Topfave og logo
Designet på standard mediaportalen er holdt i neutrale farver, hvid og meget mørk grå. Topfarven kan
andres til en ensfarvet baggrund eller en gradient af
to farver. Logoet placeres i øverste venstre hjørne,
og klikker man på logoet, returneres man til forsiden.

Sprog
Alle faste tekster findes på engelsk, dansk eller tysk,
så din mediaportal kan tilgodese et internationalt
marked.
Login
Der er naturligvis mulighed for at oprette begrænsning
på adgang til mediaportalen. Brugergrupper oprettes
i DigiZuite™ Media Management og giver grupper
adgang til forskellige områder og assets (filer), glemt
kodeord, husk- og skift kodeord er naturligvis en del
af login-funktionen.
Oprettelse af brugere fra portal
Man kan som bruger selv oprette sig fra mediaportalen via loginboksen. Der er tre forskellige procedurer,
som man som administrator kan vælge at sætte op:
1) Brugeroprettelse med manuel godkendelsesprocedure via administrator, som skal godkende brugeren.
Email om ny bruger sendes til administrator. (Høj sikkerhed)
2) Brugeroprettelse med aktivering af bruger fra brugeren selv via link i email. Når brugeren klikker på
linket i mailen, logges brugeren ind automatisk. (Mellem sikkerhed)
3) Brugeroprettelse, hvor brugeren logges ind automatisk. (Lav sikkerhed)
Understøttelse af OpenOffice-filtyper
OpenOffice-filtyper understøttes med version 1.2 af
mediaportalen.
Startup folder / Fremhævet materiale
Ønsker du at fremhæve en række assets, er det bl.a.
muligt via startupfolderen. Assets placeret i startup
folderen i DigiZuite™ Media Management vises som
det første når brugeren går ind på portalen.

særdeles præcise søgninger via afkrydsning af avancerede træstrukturer og multiselect i dropdown felter.
Link til søgning / link til kurv
Kopier et link til den aktuelle søgning eller den aktuelle kurv som kan indsættes på webside eller i email.
bemærk at brugeren skal være bekendt med brugernavn og kodeord, hvis der er adgangsbegrænsning til
asset.

Paging af søgeresultat
Når du har foretaget en søgning, vises søgeresultatet som thumbnails for billeder, powerpoint slides og
video samt pdf (skal angives), og som ikoner for dokumenter som MS Office Word, Excel, Indesign, Photoshop, Illustrator, etc. For at bladre i søgeresultatet,
anvendes paging, som har en jump to page funktion.
Som default er søgeresultatet sorteret alfabetisk.

Preview
Billeder, powerpoint slides og video kan previewes før
download. Video previewes i standard player. Playeren indeholder alle gængse kontroller; play/pause,
stop, lyd til/fra, justér lyd, fullscreen, slider til back/
forward jumping. I fullscreen følger playerkontrollerne
med.
Hent embed koder til video
Detajevinduet indeholder for video mulighed for at
hente embedded videoplayer til brug for streaming af
klip på fx. hjemmeside
Klikbare keywords i Detalje og download- vinduet
Metafeltet keywords kan vises i Detalje og downloadvinduet og være klikbare. Ved klik på et ord, genereres
en søgning på det pågældende ord.
Vis størrelse, højde, bredde samt opløsning
Uden at skulle indtaste i metafelter i DigiZuite™
DAM, er det muligt at liste information om fx filstørrelse, dimensioner og opløsning i både mouseover og
i Detalje og download-vinduet.

Startuptekst
Velkomstteksten til højre kan nemt ændres i DigiZuite™ Media Management, så du som redaktør kan
variere og udskifte den tekst som møder brugeren af
mediaportalen.

Brugerdefineret billedkvalitet
Som noget nyt har brugeren mulighed for selv at angive parametre (DPI og højde x bredde)for et billede
og så få billedet leveret i den valgte størrelse. I Detalje og download-vinduet er tilføjet en knap, Custom,
som åbner en dialogboks, hvor man angiver de forskellige parametre.

Søgning
I standard enterprise udgaven af mediaportalen er
der både fritekstsøgning og mulighed for avanceret
søgning. Kriterierne er baseret på metadatafelter i
DigiZuite™ administrationsværktøjet, og denne mulighed betyder at du giver dine brugere mulighed for

Print af metadata på et asset
Hvis brugeren har behov for det, kan preview og
metadata printes via en printfunktion.
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Beskæring / zoom af billeder
I mediaportalen kan du vælge at lade dine brugere
klippe og zoome i billeder. Beskæring af billeder kan
ske enten via faste mål, behold aspektet eller valgfri
beskæring. Resultatet af beskæringen sendes via link
til download af billede via email.

skede assets er i kurven, sendes indholdet af den,
sammen med en kommentar (optional), til en email
adresse. Modtageren får i emailen et link til en zippet
fil. Brugeren kan naturligvis både slette enkelte assets
fra kurven samt tømme hele kurven. Hvis loginfunktionen er aktiveret, kan man have flere kurve tilknyttet
til den enkelte bruger.

Download
Du har naturligvis mulighed for at lade brugerne
downloade materiale, herunder download af variable
billed- og video kvaliteter og af kildefiler. Hvilke billedog videokvaliteter samt billeddimensioner du ønsker
brugerne skal kunne downloade, bestemmes i DigiZuite™ Media Management,

Valg af downloadkvaliteter
Disse kan vælges ens for alle assets af samme type
og der er muligt at vælge flere downloadkvaliteter for
samme asset i én arebjdsgang.

Materiale der ikke kan downloades
Man kan angive hvorvidt et asset må kunne downloades fra Mediaportalen eller ej, så man har mulighed for at vise eksempelvis billeder, der ikke er
frikøbt rettigheder til. Der kan angives en statisk tekst
og dynamisk tekst taget fra specifikke metadatafelter, så man i stedet for download muligheden, får
præsenteret en forklaring og evt. nogle kontakt-info.
En administrator kan logge ind og downloade dette
låste materiale også. I resultatvisningen er et lille låseikon angivet i nederste højre hjørne.
Saml materiale til kurv
Ønsker brugeren at downloade mere end et enkelt
asset (fil), kan kurven anvendes. Enten ved drag n’
drop eller ved hjælp af tastaturgenveje. Når alle øn-

Opbyg ny powerpoint på baggrund af slides
Når en powerpoint præsentation lægges ind i DigiZuite™ Media Management, deles den i enkelte
slides, og når disse publiseres til mediaportalen,
bliver det muligt at bygge en specialiseret powerpoint
præsentation på tværs af oprindelige præsentationer.
Den oprindelige præsentation kan naturligvis downloades i sin helhed også.

Standard Enterprise udgaven af Mediaportalen
er under fortsat udvikling, så stadigt flere spændende funktioner og features udvikles ud udrulles
til standardløsninger.
Ring og hør mere på 70 22 20 95
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