Webbaseret fil- og billedbank
Vi hjælper dig med at få overblik over alle dine filer...

u

Du får en løsning, som dagligt bliver backet op og vedligeholdt...

Fordele ved en webbasseret fil- og billedbank
I har fuld kontrol over dokument versioner, så der ikke
ligger identiske versioner flere gange. Med en webløsning får man adgang til alt materiale – dokumenter
og billeder – uanset hvor i verden man befinder sig.
Det vil være muligt at skræddersy systemet, så I bestemmer, hvem der skal have adgang til hvilke dele af
systemet.
3 forskellige versioner som alle kan kombineres...
Light Versionen:
• Grund Asset Management Systemet
• Vi opretter de ønskede kategorier, efter jeres ønske,
og lægger dokumenter og billeder i disse kategorier.
• I vil få mulighed for at hente jeres materiale gennem
en Web-browser.
• I denne version vil der være plads til én bruger af
gangen på systemet.
Medium versionen:
• Grund Asset Management Systemet
• Vi uploader filerne til systemet. I indskriver keywords
(søgeord) i filerne og vi lægger dem i fællesskab i
kategorier.
• Der vil være mulighed for at hente forskellige fil-versioner
af billeder, alt afhængigt af, hvad I skal bruge dem til.
• I denne version vil I kunne få et ubegrænset antal
brugere.

Heavy versionen:
• En dokument- og billededatabase-løsning hvor vi uploader filerne til systemet. Vi korrigerer billederne og
fritlægger hvis det er nødvendigt.
• Vi finder og indskriver keywords eller bruger Jeres
keywords på filerne. Det kunne for eksempel være
vare-numre.
• Vi lægger dem i kategorier efter jeres ønsker. I denne
version er der fuld søgefunktion, og når man downloader et billede vil man kunne vælge hvad man skal
bruge billedet til, så de rigtige ICC-profiler kommer
på: web, avis eller offsettryk. Man vil kunne vælge
hvilken fysisk størrelse billedet skal have.
• Det vil være muligt at opdatere dokumenter og billeder
i databasen, både hjemmefra og udefra.
• I denne version vil I kunne få et ubegrænset antal
brugere.
Få en grundig introduktion fra din konsulent hos Kailow
Graphic. Du er også velkommen til at kontakte vores
produktspecialister.
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Trykt på Kodak Nexpress 3000. 200 g silk med mat beskyttelseslak.

Hos Kailow Graphic tilbyder vi et af de mest avancerede Digital Asset Management systemer. Brugerfladen er nem og
enkel, og giver mulighed for at få adgang til alt materiale – når du har brug for det. Vores system er udviklet gennem
en årrække og bliver løbende opdateret med nye brugerfunktioner. På baggrund en dialog omkring ønsker og behov,
skræddersyer vi den helt rette løsning.

