
Perfion Asset Portal

Del dine medier med partnere eller andre tredjepartsbrugere



Det er ofte nødvendigt at kunne dele  
produktbilleder eller filer med brugere uden 
for din egen organisation.

Frem for at bruge mail, FPT-servere eller 
brugerdefinerede websteder til at dele filer 
kan du lade Perfion Asset Portal være et 
enkelt adgangspunkt for de partnere, der 
kan drage nytte af at downloade ajourførte 
medier 24/7 direkte fra dit Perfion PIM- 
system.

Perfion Asset Portal
Del dine medier med partnere eller 

andre tredjepartsbrugere

• Distribuere (produkt-) medier til  
partnere eller andre tredjeparter  
– herunder mediebeskrivelser på alle de 
sprog, som du administrerer i Perfion.

• Konfigurere de aktiver og metadata, der 
skal deles i portalen, direkte i Perfion.

• Have en enkelt kilde til data  
– opdateringer i Perfion afspejles i 
portalen.

• Anvende din egen virksomhedsbranding 
og introduktionssider.

• Oprette PDF-udskrifter af udvalgte  
billeder.

• Definere brugeradgang på  
kategoriniveau og overvåge aktiviteten.

• Benytte anonymiseret visning for  
udvalgte aktiver.

• Anvende vandmærker for ophavsretligt 
beskyttet materiale.

• Downloade aktiver i flere forskellige 
formater og kvaliteter.

• Have en brugergrænseflade på dansk, 
engelsk, tysk, hollandsk og fransk.

Med Perfion Asset Portal kan du:



Eftersom mediedataene kommer direkte fra 
Perfion, afspejles alle de ændringer, du foretager 
af produktdata, i det, de eksterne brugere kan få 
vist eller downloade fra Perfion Asset Portal.

Billederne cachelagres i forskellige størrelser og 
formater for at undgå ventetid under  
konverteringen. Brugeren kan oprette sin egen 
samling billeder og vælge downloadformat og 
-kvalitet. PDF-udskrifter er også en mulighed.

Det er også muligt at uploade aktiver og  
beskrivelser manuelt (på dansk, engelsk, tysk, 
hollandsk og fransk), der ikke er lagret i Perfion, 
direkte til Perfion Asset Portal.

I forbindelse med materiale, der er beskyttet af 
ophavsret, kan du definere et vandmærke.

Lejlighedsvise brugere kan også få hurtig og nem 
adgang, og selve grænsefladen er  
brugervenlig og intuitiv.  Din interne it-afdeling 
behøver derfor ikke bekymre sig, når du  
meddeler, at du inviterer 100 eksterne partnere 
til Perfion Asset Portal.

Ajourført, fleksibel, hurtig og brugervenlig

Distribuér produktmedier til partnere 
og andre tredjeparter 24/7



To enkle processer

Der er to primære processer at følge, når du skal 
dele dine medier via Perfion Asset Portal:

1. Du skal først vælge de billeder og filer, der skal 
deles. Dette gøres ved hjælp af  
konfiguration i Perfion, hvor du også kan 
angive, hvilke metadata der knyttes til  
billederne i Perfion Asset Portal. 
 
 
 
 
 

2. Herefter skal du give enkelte brugere eller grup-
per af brugere adgang. Dette gøres direkte 
i Perfion Asset Portal, hvor du kan definere 
brugeradgang til bestemte  
kategorier eller enkelte samlinger af  
billeder. Det er også muligt at give  
anonymiseret adgang, hvilket giver mening 
for bestemte typer medier.
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Du kan anvende din egen virksomheds branding (logo, farver osv.) 
til Perfion Asset Portals brugergrænseflade


