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Ontdek zelf hoe Marvia's DAM jouw bedrijf kan helpen in het

centraliseren van je marketingmaterialen, het efficiënter maken van je

teams en het versterken van je merkidentiteit. 

DATASHEET

Digital Asset 

Management

Vind makkelijk en snel alle merkbestanden

Overal toegang tot je materialen

Merkbestanden zijn altijd up-to-date

Bespaar tijd en geld 

Versterk je merkidentiteit

Omdat je zelf de mappenstructuur bepaalt en metatags aan

bestanden toevoegt, vinden je medewerkers binnen no-time de

bestanden waar ze naar op zoek zijn.

 

Doordat Marvia's DAM web-based is, kan je op elk apparaat

inloggen en toegang krijgen tot alle merkmaterialen. 

 

Met Marvia's DAM beheer je vanuit één centraal punt alle

merkbestanden. Omdat je zelf bepaalt welke bestanden hier

worden getoond en wie er toegang heeft, kunnen medewerkers

nooit meer verouderde of verkeerde bestanden gebruiken. 

 

Doordat merkbestanden veel sneller gevonden worden, verhoog

je de time-to-market en bespaar je tijd en geld.

  

Doordat de merkmaterialen consistent worden gebruikt, 

verhoog je de merkherkenning en versterk je 

de merkidentiteit.

Zijn je medewerkers altijd lang op zoek naar de juiste bestanden? Of worden vaak de verkeerde of verouderde logo’s,

afbeeldingen of documenten gebruikt omdat alle bestanden gefragmenteerd zijn over de organisatie? Met een

Digital Asset Management systeem (DAM) behoort dit tot het verleden. 

Een DAM helpt je bedrijf bij het organiseren en delen van merkmaterialen. In de DAM organiseer en beheer je al je logo’s,

afbeeldingen, video’s, documenten en andere merkmaterialen. Marvia's DAM is extra geschikt voor lokale

marketingdoeleinden; bedrijven die meerdere (inter)nationale locaties of vestigingen hebben en hun merkmaterialen

centraal willen beheren zodat hun decentrale gebruikers altijd toegang hebben tot de juiste merkmaterialen. 

 
Smart Search 

Vind gemakkelijk de juiste bestanden met

behulp van (meta)tagging

 

Open Upload

Laat gebruikers en niet-gebruikers

bestanden uploaden zonder in te loggen

 

Voorbeelden van alle bestanden 

Previews inclusief het afspelen van

videobeelden

 

Automatisch converteren

Converteer van PDF naar JPEG of van 

Hi Res naar Low Res

 

Product detail weergave

Toont automatisch alle metadata zoals

grootte, soort en DPI

 

Rollen & rechten

Kies zelf welke gebruikers toegang hebben

tot welke bestanden

 

Gerelateerde items

Koppel bestanden die op 

elkaar lijken

 

Delen

Deel bestanden snel via een link, kanalen 

of eigen groepen

Neem contact op Vraag demo aan

Meer weten?

De voordelen van Digital Asset Management

Key Features
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