
GÖRSEL OLARAK ARAMAYI,
ERİŞİM VE ÜRETKENLİĞİ
ARTTIRARAK 
DESTEKLEYİN

Tüm içeriğinize bir merkezden görsel arama
 yapmanıza olanak verir.

Extensis Portfolio, kolaylık, güzellik ve hız için üretilmiş 
bir dijital varlık yönetimi çözümüdür.

10 milyon’a kadar varlığa sahip kütüphaneler için üretilmiş,
bu varlıkları anlamlı bir şekilde organize ederek kullanılabilen
koleksiyonlar haline getiren bir dosya yöneticisidir.

Her seviye bozuk organizasyonları kolay çalışılabilir, iyileştirilmiş
birer koleksiyona dönüştürür.

 

Aradığınızı Hızlıca bulun
Dosyalar onları kolay bulabiliyorsanız ve 
kullanabiliyorsanız varlıklarınızdır.

 

Web’ten dağıtım yapın
Her varlık koleksiyonunuzu web’te paylaşın

Herhangi bir web tarayıcı kullanarak dosyaları arayın, 
önizleme yapın, tarayın. Otomatik anahtar kelime oluşturma
ve mükemmel önizleme özellikleri sayesinde milyonlarca 
medya dosyası içinden istediğinizi milisaniyeler içinde çekip alın.

Tüm dosya tiplerini kendi en yüksek kalite formatları 
ile saklayabilirsiniz. (Görsel, gra�k, video, Metin, vb.) 
Dijital ortamda bunları istediğiniz gibi dönüştürebilirsiniz.

Dosya talepleri, dönüşümler ve gereksiz ileri geri iletişimler 
üretkenliğin düşmanıdırlar.

Müşterileriniz harici ve dahili her iki durumda da size ait
koleksiyonlara selfservis web potalleri aracılığı ile kolayca
erişerebilir.

Sadece seçtiğiniz ve paylaşmak istediğiniz dosyaları kolayca,
hızlı yanıt veren web sayfaları aracılığı ile yayınlayabilirsiniz. 
Bunun için HTML yada CSS bilgisine gerek yoktur.

Organizasyonunuzda



30 gün ücretsiz Portfolio’yu deneyin. 
www.extensis.com/portfolio

Modern, Modüler ve Mobil

Web yayıncılığından, mobil yüklemeye kadar seçeneklerle
ihtiyaçlarınızı karşılayan bir tercih yapabilirsiniz.

Seçenekler şunları barındırır:

•  Portfolio NetPublish® ile Web yayıncılığı

•  

•   Studio, Profesyonel ve Enterprise sürümleri mevcut 

•  Portfolio API ile genişletin ve entegre olun

•   Kolay kurulum ve kon�gürasyon, enterprise 
kurulumları için profesyonel servis desteği

•   İlave işlem gücü, varlık damgalama ve dosya 
dönüşümü mevcut

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Portfolio doğrudan dosyalarla çalışmayı kolaylaş-
tıran etkili ve eğlenceli bir  dijital varlık yönetimi-
ne odaklanmıştır. Kataloglama, meta-datalar ile 
çalışma ve  paylaşım gibi görevler kolay kullanım
için elverişli hale getirilmiştir. 
Takımınızdaki göreviniz ne olursaolsun hazır ve 
aktif durumda olacaksınız.

Görsel Organizasyon
Görselce zengin, varlık odaklı çalışma alanı ile Portfolio koleksiyonunuzdaki 
dosyaları kolayca bulmanızı sağlar. Çalışma alanınızı iş akışınıza en elverişli şekil-
de ayarlayarak ilgili metadata ve varlıklarınızı izleyebilirsiniz.

Metadata’ları yönetin
Portfolio otomatik olarak kataloğa eklenen ihtiyacınız olan dosya meta-
data bilgilerini çıkartır. Kendi anahtar kelime arşivinizi oluşturmanızı ve 
ekibiniz ile organik olarak büyümenizi sağlar. Portfolio iş akışınızı destekler.

Modüler
İhtiyacınız olanla başlayın, ilave özellikler ihtiyaç olduğunda ekleyin. İhtiyaçlar
arttığında, web dağıtım yeteneği ile website paylaşımı ve yorum ekleme ile 
yüksek üretim ortamlarında varlık kataloglamada hız kazandırır. Mobil app-
tabanlı yükleme ve single sign on ile yeteneklerinizi arttırabilirsiniz.

Ölçeklenebilir
Portfolio kolaylıkla bir katalog içinde milyonlarca varlık tutabilir. İş akışınızda kapa-
siteye gereksinim olduğunda birçok katalog oluşturun. Hatta Sadece-Okuma özel-
likli arşivleri sınırlı erişim için oluşturabilirsiniz.

 

Mobil ve Web
Portfolio, varlık kataloglamadan, dağıtıma kadar web ve mobil odaklıdır. Flash
destekleye bir web tarayıcınız varsa, Portfolio’yu kullanarak erişebilir, yükleme 
yapabilir ve dağıtım yapabilirsiniz. Portfolio Flow ile ekibinize herhangi bir ko-
numdan veritabanınıza doğrudan yükleme yapmasına izin verebilirsiniz.
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İhtiyaçlarınıza göre kon�güre edilebilir

Portfolio Flow® ile mobil dosya yükleme

info@wit.com.tr
www.wit.com.tr
+902122702052
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