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We zijn continu bezig om jouw Easy Brandportal-ervaring te verbeteren. Met
deze release notes informeren we je over alle nieuwe functies en

productverbeteringen.

Geldigheidsduur assets mediabank
De geldigheidsduur van een afbeelding kun je instellen. Is de einddatum bereikt,

dan is de asset niet meer zichtbaar. De asset zal wel beschikbaar blijven in
eerder gemaakte documenten. 

Per assetmap kan de geldigheidsduur ook centraal worden ingeregeld, zodat
bijvoorbeeld standaard assets na een bepaalde periode worden verwijderd. Een

beheerder kan de vervallen assets altijd via het f ilteren op ´einddatum
geldigheid´  opzoeken en weer beschikbaar maken voor alle gebruikers.

Beveiliging brandportal
Er zijn meerdere opties om je portal veiliger te maken en deze af te schermen

voor buitenstaanders. Het meest effectief is vanuit de IP-toegang; alleen
gebruikers die vanuit je eigen netwerk of thuis met een VPN-verbinding

inloggen hebben dan toegang tot de portal.

Daarnaast bieden we de Google Authentication. Dit is een extra
beveiligingsslaag die aan je account wordt toegevoegd. Bij het inloggen dient

de gebruiker eerst zijn computer of mobiele device te koppelen aan zijn
account door een QR code te scannen. 

Als een gebruiker de volgende keer inlogt, moet alleen de verif icatiecode
ingevoerd worden. Two-Factor Authentication kan voor de gehele portal als
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verplicht of optioneel worden ingesteld. In het laatste geval kan de gebruiker
zelf  beslissen of men de extra beveiliging wil gebruiken.

Bestanden versturen
Meerdere grote bestanden tegelijk versturen? Dat kan nu ook vanuit je

brandportal. Met deze nieuwe optie wordt een alternatief geboden voor
WeTransfer.

Er kunnen bestanden naar meerdere personen gelijktijdig worden verstuurd. De
ontvanger krijgt dan een mail met daarin een link waarmee bestanden worden
opgehaald. Deze optie staat niet standaard aan en kan op verzoek aan je portal

worden toegevoegd.

T ot zo ver de nieuwe releases van deze maand. Wij zijn heel benieuwd
wat je van de nieuwe f uncties vindt en horen daarom graag jouw

f eedback. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw
Brandportal? Laat het ons weten en mail naar inf o@easybrandportal.nl.

Meer templates nodig en/of behoefte aan extra data-opslag?  

Neem voor meer informatie en tarieven contact met ons op.

Bel 0183 628 288 of mail info@easybrandportal.nl.
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