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Treasury
Varumärkets skattkammare

Treasury är en webbaserad mediadatabas i
Brand Management Center. Där lagras bilder,
logotyper, dokument och andra typer av digitala
tillgångar. I Treasury är det enkelt att hitta och
ladda hem det material man vill ha. Det är
dessutom smidigt att ladda upp nytt material
och mata in sökbar metadata.
 
I Brand Management Center finns flera verktyg
som kan använda Treasury för att välja bilder
(t.ex. AdLab) eller tillgängliggöra material (t.ex.
BrandManual). Treasury kan ses som navet för
organisationens marknadskommunikation.
 
Organiserat innehåll
Administratörer har full kontroll över hur bilder
och andra tillgångar ska organiseras i Treasury.
Man kan använda traditionell mappstruktur,
jobba med metadata som nyckelord och
beskrivning eller med fördel kombinera båda för
att göra det enkelt för användarna att hitta rätt
material.
 
Bilder som redan vid uppladdning innehåller
metadata behåller dessa när de läggs in i
Treasury. Som administratör kan man
komplettera metadatan, antingen för en fil i
taget eller för flera filer samtidigt.
 
Metadatan är sökbar både genom fritextsökning
och i filtrering på varje specifikt metadatafält.
Dessutom kan användaren kombinera sökning
med bläddring i mappträdet för att snabbt hitta
rätt fil.
 

Behörighets-
styrd tillgång
I Treasury kan
man styra vilket
innehåll som
olika användare
ska få tillgång till.
Man kan styra
behörighet på
division, land
och användarroller. Dessutom kan man via mail
dela ut en eller flera filer till personer som inte
lagts upp som användare i systemet.
 
Alternativa nedladdningsformat
Treasury har inbyggda funktioner för
konvertering av bilder till olika format. Man kan
lägga upp färdiga format som användare direkt
kan använda. Dessa kan styra bildstorlek,
upplösning, färgläge, filformat och inställningar
för kompression. Bilden konverteras direkt på
servern innan den laddas ned till användaren.
 
För avancerade användare finns också
möjligheten att själv beskära bilden och ställa in
alla konverteringsparametrar i samband med
nedladdningen. Denna funktion kan naturligtvis
behörighetsstyras.
 
Automatisk kontroll
När bilder laddas upp till Treasury görs auto-
matisk en kontroll av bilden för att varna för
dubbletter. Treasury föreslår också att du med
ett klick konverterar stora bilder till JPEG för
att spara utrymme och snabba upp


