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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.

Narrowcasting
Narrowcasting is tegenwoordig overal. Of je nu langs een winkeletalage loopt,
een reclamemast langs de snelweg voorbij rijdt of in het openbaar vervoer zit.
Het is dé manier om op snelle en korte manier mededelingen bij het publiek te

krijgen.

Via de Easy Brandportal kan je eenvoudig statische slides bouwen en exporteren
naar verschillende uitvoerformaten. Deze bestanden kunnen rechtstreeks

geüpload worden naar een narrowcasting player. De uitvoer kan alle formaten
zijn, van FullHD tot HDTV Pal+ of een export voor een slide op de website. 

Narrowcasting slides maken zit standaard in het pakket. Informeer bij je
ordermanager voor meer informatie.

Geldigheidsduur assets mediabank
In onze vorige release notes meldden we al dat de geldigheidsduur voor een
afbeelding instelbaar is, zodat je nooit problemen krijgt met auteursrechten. 

Vanaf nu kan er ook automatisch een mail naar de beheerder worden
verzonden met een overzicht van assets die zijn vervallen. Een beheerder kan
vervolgens nieuwe afspraken maken met de eigenaar van de assets en deze

opnieuw beschikbaar stellen in de mediabank.
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Je ontvangt deze e-mail omdat je
gebruikmaakt van de Easy Brandportal.

Geen e-mails meer ontvangen? Via

Alternatieve layouts
Alternatieve layouts zijn de ideale oplossing als de content hetzelfde blijft maar
wel op verschillende layouts moeten worden toegepast. Ieder gewenst formaat

is te gebruiken en je bent niet gebonden aan verhoudingen. 

Deze methode wordt vaak toegepast bij posts en banners voor sociale media.
Hier heb je te maken met verschillende afmetingen terwijl de inhoud gelijk

moet blijven. Je vult in de brandportal alle velden in en exporteert deze
bijvoorbeeld naar Instagram. Vervolgens maak je een layout wissel om met

dezelfde gegevens een export te maken naar een ander social media kanaal,
bijvoorbeeld LinkedIn.

De enige voorwaarde is dat de velden in een document (grotendeels)
hetzelfde zijn om een makkelijke overschakeling naar andere layout mogelijk te

maken.

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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onderstaande link kun je je gemakkelijk
uitschrijven.

Uitschrijven mailing

https://www.facebook.com/EasyBrandportal
https://www.instagram.com/easy_brandportal/
https://www.linkedin.com/company/gcc-personal-printers-gorinchem/
https://api.whatsapp.com/send?phone=0031619347685
mailto:info@easybrandportal.nl
https://www.easybrandportal.nl/easy-brandportal/release-notes/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6e346b357a3375346136

