
ImageVault är allt du behöver för att säkert lagra, 
hitta och använda din digitala media. Koppla ihop 
ImageVault med verktygen ni vanligtvis arbetar 
med och skapa ett smidigt arbetsflöde. 

Microsoft Office
ImageVault Officekoppling är utvecklat för att göra 
hela din mediabank tillgänglig i Microsoft Office. Hitta 
och infoga era bilder direkt i Word eller Powerpoint. 
Detta bidrar till att effektivisera och förenkla hela er 
vardag.

Vår molnlösning gör det mycket enklare att använda 
ImageVault. Ni behöver inte tänka på servrar, backu-
per eller kostnader för installation och uppdateringar. 
Välj mellan tre paketlösningar.

Foundation

Passar för den mindre 
organisationen med en mindre 
webbplats.

Passar för medelstora organ-
isationer med lite större krav 
och flera webbplatser med 
högre belastning.

Passar större organisationer 
med höga krav på stabilitet 
och kapacitet, samt flera 
webbplatser med hög eller 
varierande trafik.

Business Enterprise

Med våra olika kopplingar ökar ni nyttan med er 
ImageVault för hela organisationen och gör så att 
alla medarbetare jobbar enhetligt med ert godkända 
mediamaterial. Läs mer och bekanta er med våra 
olika kopplingar i detta produktblad.

ImageVaults färdiga CMS-kopplingar för Episerver, SiteVision, SharePoint och WordPress ger en upplev-
else av sömnlöshet, en naturlig del i ert CMS. Ni får bättre kontroll så ert godkända mediamaterial används 
på rätt sätt. Med de smarta konverterings- och beskärningsfunktionerna kan redaktörerna inte göra fel. Alla 
filer länkas vid publicering från den centrala mediabanken i ImageVault, vilket ger er bra kontroll på använd-
ningen av era mediafiler.

Våra kopplingar



Via vår Expert Service kan ni få ytterligare hjälp 
med att lösa problem som inte ingår i den normala 
supporten. 

Exempel på sådana ärenden kan vara att applicera 
organisationens grafiska profil i ImageVault Mediag-
alleri, beställning av specialfunktionalitet eller andra 
kundanpassningar som rör ImageVault. Ni kan även 
få hjäp med att migrera från en äldre version av 
ImageVault.

Med vår koppling till Adobe InDesign blir hela ditt 
mediabibliotek tillgängligt direkt i ditt InDesign-
dokument. Kopplingen är väldigt enkel att installera 
och på bara några minuter är du igång. Jobba smi-
digt och effektivt genom att söka fram, markera och 
infoga filerna direkt ifrån ImageVault-panelen in i 
InDesign. 

Adobe InDesign

Expert Service

inRiver
Behåll kontrollen över er media genom att hantera 
den på ett ställe. ImageVault ser till att era produk-
trelaterade media synkas automatiskt med inRiver 
så att exempelvis rätt versioner av produktbilder 
alltid är tillgängliga. Samtidigt återförs information 
från inRiver så att bilderna alltid har uppdaterad 
metadata och är sökbara.

Vi tillhandahåller ett antal olika utbildningar i och 
kring ImageVault på plats hos kund. Samtliga är spe-
cialanpassade för att möta olika behov. Inför varje 
utbildningstillfälle tar vår utbildare kontakt med er om 
önskat upplägg. De olika utbildningarna som finns är:

•  Grundutbildning 
•  Workshop “Använd ImageVault på bästa sätt” 
•  Administratörsutbildning
•  Redaktörutbildning

Utbildning

ImageVault Video underlättar hanteringen av video-
filer så att ni kan jobba med dessa på samma enkla 
sätt som med bilder. Förhandsgranska och publicera 
hela eller delar av ett klipp och ImageVault säker-
ställer att filmen strömmas och kan spelas upp i alla 
moderna webbläsare och enheter.

Video Mediagalleri
ImageVault Mediagalleri gör delar av er mediabank 
tillgänglig publikt för era besökare. Möjligheten finns 
att låta besökare ladda ner och/ eller dela filer och 
information. Det går även att dela via sociala medier. 
Självklart kan ni anpassa utseende och funktionalitet 
efter era egna behov och er grafiska profil. Med ett 
enkelt knapptryck slår ni själva på/ av olika funktion-
er i ImageVault mediagalleri.

info@imagevault.se        +(46) 480 - 31 47 95        www.imagevault.se

Kontakta oss
gärna!


