
Een management-oplossing vol functies

Naadloos genieten
Getty Images integratie

Alle edities worden geïntegreerd met uw
account, dat betekent dat uw 
bestandsdownloads, voor alle gebruikers 
automatisch worden geïmporteerd in de 
Media Manager—inclusief alle zoektermen 
metadata van de bestanden, licentie 
informatie, en downloadnotities, indien 
beschikbaar.

Gelokaliseerd voor uw gemak

Uw applicatie, inclusief de metadata, kan 
worden gelokaliseerd in 22 talen—voor 
instant vindbaarheid, worden de tags op 
geïmporteerde Getty Images content 
automatisch gelokaliseerd in 9 verschillende
talen.

Pas uw eigen oplossing aan

Het is allemaal aan u—host met ons, of op uw
eigen aangepaste domein, plaats uw merk op 
de headline en orden uw foto’s, logo’s, kleuren 
en bestanden met secties, labels, of collecties.

Integreer tools met gemak

Met talloze beschikbare beschikbare 
integraties, kunt u direct content importeren 
vanuit de Media Manager binnen de tools die 
u het liefst gebruikt. Adobe CC integratie is 
inbegrepen bij alle edities.

Toegang tot onze toegewijde
klantenservice

Eén van onze behulpzame accountmanagers 
zal u bijstaan tijdens de training en zal 
voorzien in uw behoeften.

Getty Images Media Manager, 

ontwikkeld met de kracht van

Brandfolder, is een bijzonder 

uitgebreid bestandsbeheersysteem 

dat u toegang tot  uw bestanden geeft 

en u deze laat beheren en delen zowel

binnen als buitenuw organisatie, met 

onbeperkte gebruikers en

gastgebruikers.



Stroomlijn uw bestandsbeheer met Media Manager

Uw merk bestaat uit vele onderdelen—en met de Media Manager, bent u in staat al uw 
digitale bestanden te beheren, controleren, distribueren, en meten op één veilige plek.

Beheer uw bestanden met het 
grootste gemak

· Doorzoek aankopen, licenties informatie en zoektermen 
vrijwel in eal-time

· Profiteer van drag en drop uploads, integratie met apps
als Dropbox, Box, Google Drive, en OneDrive, en van 
handige uploadlinks voor gasten

· Groepeer met gemak content die aan elkaar gerelateerd 
is, op basis van metadata en regels die automatisch 
gelinkt wordt

· Maak gebruik van AI en machine learning tot automatisch
toegevoegde tags op beelden, toon soortgelijke content, en 
ontdek duplicaties

Het ontdekken van content
was nog nooit zo makkelijk

· Help gebruikers bij het vinden van content op een manier 
die perfect aansluit op uw merk met tools als portals,
bibliotheken, en meer

· Integreer en gebruik uw bestanden van uw DAM overal
met onze krachtige API

· Zoek naar tekst op afbeeldingen en in
documenten voor makkelijke vindbaarheid

Beheer alle onderdelen van uw
oplossing

· Wees er zeker van dat iedere gebruiker precies de juiste
toegang tot content heeft met onze handige
gebruikersinstellingen

· Houd uw privacy in eigen hand met openbare privé
instellingen en links met beperkte houdbaarheid

· Houd uw samenwerkingen bij op één plek met tools als 
reacties, checks in en checks out functies, en
versiecontroles

· Optioneel:Configureer gebruikerstoestemming met een 
volledig aan te passen SSO configuratie

Distribueer uw content naadloos

· Geef gemakkelijk toegang tot content binnen en buiten
uw eigen organisatie met deelbare links

· Embed content op website en in e-mails vanuit uw DAM 
met CDN links, die automatisch worden bijgewerkt op uw
bestanden zonder dat u een nieuwe link nodig heeft

Meet de impact van uw beelden

· Maak gebruik van machine learning om uw content te 
evalueren op basis van views, downloads, en deelacties
met Asset Score

· Toegang tot een uitgebreide blik op de in-s en out-s van
uw DAM met onze inzichten, waarmee u kunt zien wat 
wordt bekeken, gedeeld, en gedownload—vanaf welke
locatie 
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Integreer gemakkelijk met uw favoriete
applicaties
Verplaats content vanuit uw Media Manager direct naar uw favoriete applicaties, zonder te hoeven 
switchen tussen programma’s. En voor de ultieme naadloze ervaring, bieden sommige geavanceerde 
integraties de mogelijkheid tot dubbele synchronisaties, het bewaren van bestanden in zowel uw 
applicatie als de Media Manager. Bekijk hieronder alle Media Manager integraties.

Zakelijke Functie Ondersteunde Applicaties

CMS Contentstack, Contentful, Drupal, Wordpress, Sitecore

Content Creation
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, 

Adobe After Effects, CI Hub, PrintUI, Sketch, Canva, Figma

CRM / Sales Enablement Highspot, Lilypad, Mobile Locker, Salesforce

Dagelijkse tools Gmail, Google Analytics, Google Apps, Slack, Microsoft Teams, Microsoft Office

Ontwikkelaars API, Tray.io, Webhooks, Zapier

E-commerce Shopify

MarCom Hubspot, Marketo, Salesforce Marketing Cloud

Single Sign-On / SAML 2.0 IBM, Microsoft Active Directory, Okta, OneLogin

Workflow tools inMotionNow, Jira by Atlassian, Templafy, Trello, Workfront, Wrike

Alle product- en bedrijfsnamen zijn geregistreerde merken die toebehoren aan de originele eigenaars. Het gebruik van merknamen of merk is puur 
bedoeld voor identificatie en referenties en duidt niet op enige samenwerking met de eigenaar van het product of merk.


