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Dags att få ihop eländet?!?!

V Ä L K O M M E N !



Vad är ”digital asset management”?



- en central hubb istället för flera öar (olika system, mappar på servar och datorer)  
- relevant material för olika kanaler (tryck, webb, sociala medier, e-handel, e-marknadsföring)  
- full koll på hur organisationen använder mediafiler i olika kanaler  
- tidsbesparande funktioner för bildhantering exempelvis i CMS - slipp Photoshop  

Ett integrerat nav för era mediafiler (eller alla filer) 
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DAM möjliggör kvalitetssäkrat arbete 

- skarpa färghanterade bilder i rätt kanal  
- koll på att man har rätt att använda bilden  
- koll på hur filer används - tex. tvingande redovisning 
  vid nedladdning från mediabank, press-sidor etc. samt  
  genom automatsinsamling av publicering av bilder och filmer 
  i andra verktyg via MFP-plugins (ex. SiteVision, InDesign, Office)  



DAM skapar effektivare samarbete internt och externt  

- dela material internt och externt utan behov av att mottagaren är i systemet  
- skapa smart arbetsflöde för filleverans, korrektur av designmaterial, bildurval  



DAM skyddar och stärker ert varumärke  

- kunna skapa olika ytor för olika användare att komma åt relevant material - portaler  
- se till att alla följer grafisk profil och designriktlinjer  
- ha koll på att rätt material används - slipp gamla designmallar och utdaterade bilder osv.  





Att tänka på vid upphandling av DAM 
- tänk helhetslösning - ersätt vissa system - integrera med andra   
- integrerat arbetsflöde  
- framtidssäkrat - kraftfullt API, lätt att ta sig ur (metadataexport etc.)  
- bör vara konsultoberoende (men konsultvänligt) 

Säkerhet  
- hostad lösning (molntjänst) kontra egen server 
- om hostad; filer i Sverige, personuppgiftsbiträdesavtal?  
  (bra exempel, kör hostat: SKL, Skatteverket, Socialstyrelsen)  

Krav att ställa på leverantör 
- metadatastöd, öppet API, AD-SSO, svensk support 
- plugins som gör ett bra jobb (inte bara integrerar), underhåll av plugins  
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