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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.

LinkedIn koppelen aan portal
In een portal was het al langer mogelijk om online uitingen te maken waarbij je
huisstijl toch bewaakt wordt. Vanaf nu is het ook mogelijk om een online post
direct te plaatsen in je LinkedIn account. Het document wordt omgezet naar

een afbeelding. Hierin kun je nog extra tekst toevoegen en daarna plaatsen op
je persoonlijke LinkedIn tijdlijn. Je hoeft maar één keer in te loggen op je

account, de gegevens blijven bewaard.

Kalenderbladen maken

De kalenderfunctionaliteit kan eenvoudig aan bestaande documenten worden
toegevoegd. Meestal in combinatie met de brochuremodule om zo een

compleet jaar samen te stellen met maandkalenders, tussenbladen en een
cover. Door een bepaald jaar en maand te kiezen worden altijd de juiste

gegevens geladen en kunnen deze ook worden aangevuld met een
evenementenkalender. De laatste optie is vooral handig bij bijvoorbeeld de

samenstelling van schooljaarkalenders.

Toegankelijkheid
Brandportals worden veel gebruikt bij (semi-)overheidsinstellingen. Deze
organisaties hebben een wettelijke plicht om al hun portals en systemen
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toegankelijk te maken voor minder valide gebruikers. Hierbij moet je denken aan
gebruikers met een visuele handicap of gebruikers die niet in staat zijn om de
reguliere besturing, zoals muis of toetsenbord, volledig te bedienen. De eisen
waar systemen aan moeten voldoen zijn gedefinieerd in een internationale

standaard: ‘Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)’. Onze portals
voldoen aan de WCAG 2.1 norm. 

Geen dubbele foto’s meer in
assetmanager

Tot nu toe was het gebruikelijk om naast de originele afbeeldingen ook een
online versie voor websites in de assetmanager te plaatsen. Vanaf nu is dat niet

meer nodig en hoeft alleen nog de originele afbeelding in de assetmanager
geplaatst te worden. Op verzoek van de klant kunnen één of meerdere

exportprofielen worden aangemaakt. Deze worden in samenspraak met de
webdesigner van je bedrijf  gemaakt waardoor de output direct gebruikt kan

worden in een website. Als een afbeelding groter is, kan tijdens de
exportprocedure worden aangegeven welke uitsnede gebruikt moet worden.

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.

Easy Brandportal

tel:0031183628288
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