
Uma solução de gerenciamento de ativos 
repleta de funcionalidades

Integração perfeita Getty Images

Todas as edições são integradas com a sua 
conta, o que significa que todos os ativos 
que você baixou, para todos os usuários 
conectados à conta, serão automaticamente 
importados para o Media Manager — e 
incluirão todas as palavras-chave, 
metadados de arquivos, informações da 
licença e anotações de download, se elas 
estiverem disponíveis.

Traduzido para a sua conveniência

O aplicativo, incluindo os metadados, podem ser 
traduzidos em 22 idiomas, e para uma 
funcionalidade instantânea de pesquisa, as tags
da Getty Images são automaticamente traduzidas 
para 9 idiomas diferentes.

Personalize a sua solução

Aqui as decisões são suas. Você pode hospedar 
o seu conteúdo conosco ou em seu próprio 
domínio, customizar com o branding da sua 
empresa, logotipos e cores, e organizar ativos 
por sessões, marcadores ou coleções.

Integre ferramentas com facilidade

Com dezenas de integrações disponíveis, você 
pode importar conteúdo diretamente do Media 
Manager para as ferramentas que você mais usa. 
Integração com o Adobe CC.

Suporte dedicado

Um gerente de contas irá te guiar através de um
processo de integração e continuará a te ajudar
com as suas necessidades.

O Getty Images Media Manager 

powered by Brandfolder, é um 

sistema completo de gerenciamento 

de ativos que torna mais fácil acessar, 

gerenciar e compartilhar os seus 

arquivos — dentro e fora da sua 

empresa, com uma quantidade 

ilimitada de usuários convidados.



Agilize o seu gerenciamento de ativos com o Media Manager

Com o Media Manager, você poderá organizar, gerenciar, controlar, distribuir e medir todos 
os seus ativos digitais em uma única plataforma.

Organize seus ativos sem nenhum esforço

· Analise compras, informações sobre licenciamento 
e palavras-chave de forma dinâmica e em tempo real.

· Usufrua de opções como arrastar e soltar para upload, 
integração com aplicativos como Drive, Box, Google Drive 
e One Drive e links simplificados para convidados 
fazerem uploads.

· Reúna com facilidade conteúdo relacionado baseado 
em metadados e regras que automaticamente 
encaminham conteúdo

· Utilize IA e Machine Learning para adicionar tags
automaticamente nas imagens, mostrar conteúdo 
semelhante e detectar conteúdo duplicado

Torne a descoberta do conteúdo

ainda mais rápida e fácil

· Ajude usuários a encontrarem conteúdo de uma forma que faz 
sentido para a sua empresa, usando ferramentas como portais, 
bibliotecas e muito mais

· Integre e utilize ativos de seu DAM em qualquer lugar 
ao usar a nossa API poderosa.

· Pesquise por texto dentro de imagens e documentos 
para encontrar rapidamente o que você precisa

Controle todos os aspectos da sua solução

· Garanta que usuários possam acessar o nível correto de 
conteúdo com configurações poderosas de permissão

· Controle a sua privacidade com configurações públicas e 
privadas além de links com data de expiração

· Colabore em um só lugar com ferramentas como 
anotações e funcionalidades de checkin e checkout,
além de controle de versão

· Opcional: Configure facilmente a permissão de usuários com 
configurações personalizadas de SSO

Distribua conteúdo com agilidade

· Garanta acesso com facilidade para o conteúdo dentro 
e fora da sua organização com links que podem ser 
compartilhados

· Incorpore conteúdo em páginas da web e e-mails 
diretamente do seu DAM com links CDN, que 
automaticamente atualizam os seus ativos sem precisar 
criar um novo link

Avalie o impacto das suas imagens

· Use Machine Learning para avaliar seu conteúdo baseado 
em visualizações, downloads e compartilhamento de 
pontuação de ativos

· Acesse uma visualização detalhada do seu DAM com os 
nossos insights, que te mostrarão o que está sendo 
visualizado, compartilhado e baixado — e onde isso está 
acontecendo
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Integre facilmente com os seus programas favoritos

Use o seu conteúdo do Media Manager diretamente em seus programas favoritos, sem precisar ficar 
trocando entre um programa e outro. E para uma experiência ainda melhor, algumas integrações 
permitem uma sincronização bidirecional, salvando os seus arquivos tanto no programa que você 
escolheu quanto no Media Manager. Dê uma olhada abaixo em todas as integrações do Media 
Manager.

Funções de negócios Aplicativos compatíveis

CMS Contentstack, Contentful, Drupal, Wordpress, Sitecore

Criação de conteúdo
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, 

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

CRM/Vendas Highspot, Lilypad, Mobile Locker, Salesforce

Ferramentas diárias Gmail, Google Analytics, Google Apps, Slack, Microsoft Teams, Microsoft Office

Desenvolvedores API, Tray.io, Webhooks, Zapier

Comércio eletrônico Shopify

MarCom Hubspot, Marketo, Salesforce Marketing Cloud

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

Ferramentas de fluxo 
de trabalho

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

Todos os nomes de produtos e empresas são marcas registradas de seus donos originais. O uso de qualquer nome ou marca registrada é apenas 
para propósito de identificação e referência, e não implica qualquer associação com o dono da marca registrada ou produto.


