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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.

Autorisatiemogelijkheden
Het bewaken van consistentie van communicatie-uitingen en middelen is vaak

een uitdaging. In de Easy Brandportal kunnen autorisaties worden geregeld
waardoor je grip houdt op je merk. Wanneer autorisatie bij een document staat
ingesteld, kan de gebruiker pas een bestelling plaatsen wanneer de autorisator
het document heeft goedgekeurd. Wordt het document na goedkeuring toch

weer gewijzigd? Dan moet deze opnieuw geautoriseerd worden.

De PDF preview toont ook via een watermerk of het document wel of niet is
geautoriseerd. Autorisatieverzoeken kunnen naar meerdere personen worden

verstuurd. Slechts één van hen hoeft de goedkeuring te verlenen.

Versiebeheer
Vanaf nu is het bij opgeslagen documenten mogelijk om tussentijds een versie
op te slaan. Hierdoor ben je in staat om bij uitgebreide brochures en folders een

soort 'herstelpunt' te maken. Als achteraf een aanpassing toch niet zo goed
overkomt of je manager toch graag de eerste versie wil hebben, kun je

eenvoudig terug naar het eerder opgeslagen document. De bestanden vind je
terug in het menu onder ‘Opgeslagen documenten’.

Uitbreidingen mediabank
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Einsteinstraat 1
4207 HW Gorinchem

Gijzenveld 5
4817 ZE Breda

Je ontvangt deze e-mail omdat je
gebruikmaakt van de Easy Brandportal.

Geen e-mails meer ontvangen? Via
onderstaande link kun je je gemakkelijk

uitschrijven.

Uitschrijven mailing

De mediabank is uitgebreid met een aantal nieuwe mogelijkheden. Het was al
mogelijk om Photoshop bestanden op te slaan in de mediabank. De

ondersteuning voor Adobe Illustrator bestanden is hier aan toegevoegd.
Daarnaast is het nu mogelijk om uitgebreide informatie te tonen per

mediabestand in een gridweergave zoals het pixelformaat, het
bestandsformaat, of het verwijderen en downloaden van het mediabestand.

Als je op een mediabestand klikt, wordt voortaan in de linker menubalk direct de
Opties, de mogelijkheden om te Delen en het opvragen van Exif data getoond.

Koppelen met sociale media
Vorige maand melden we jullie dat je vanuit de brandportal content direct kunt

posten op LinkedIn. Vanaf nu is dit ook mogelijk op een bedrijfsaccount van
Facebook, Twitter en Instagram. Iedere gebruiker kan via een eigen persoonlijke
account iets posten. Daarnaast is ook de optie toegevoegd dat een beheerder

de toegang regelt voor iedereen binnen het bedrijf  zodat een eindgebruiker
niet hoeft in te loggen.

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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