GREDI-MINIOPAS:

ESITTEET
julkaisukuntoon tunnissa
LÄHTÖTILANNE
Käsissäsi on Word-muotoinen sisältö kymmeneen tuote-esitteeseen. Tehtävänäsi on:
1. Sinun pitää saattaa esitteet julkaisukuntoon siten, että niiden ulkoasu vastaa
yrityksesi brändi-ilmettä.
2. Julkaiset esitteet verkkosivuilla pdf-muodossa. Tarvitset esitteistä myös painetut
versiot.
3. Tuotat sosiaalisen median kanaviin lyhyen kuvauksen kustakin asiasta.
Jokaisessa viestissä on mukana pdf-esitteen latauslinkki.
4. Haluat esitteisiin mukaan kaavioita ja markkinointia varten tuottamiasi brändikuvia.

Järjestelmään tallennetut kaikki kuvat, kaaviot ja muut sisältöelementit ovat aina helposti
löydettävissä ja liitettävissä valmiiseen pohjaan. Digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmä
huolehtii myös ajastetusta julkaisusta valitsemiisi kanaviin. Halutessasi myös esitteiden
painokelpoisten versioiden toteutus ja aineistojen toimitus painoon hoituu järjestelmän
avulla yhdellä napin painalluksella.

TEE NÄIN:
1.

Kirjaudu sisään digitaaliseen aineistonhallintaan.
Klikkaa pääsivulta ’Dynaamiset pohjat’ -linkkiä. Valitse
sopiva esitemalli. Käyttöösi avautuu oikealla brändiilmeellä varustettu pohja, johon voit sijoittaa, muotoilla
ja jäsentää sisällön helposti ja aina brändihallitusti.

2.

Voit valita materiaalin kuvitukseksi aineistopankkiin
tallennettuja kuvia tai ladata uusia kuvia omalta tieto
koneeltasi. Kuvat tallentuvat aineistonhallintaan ja ovat
käytettävissä jatkossakin. Voit ladata painokelpoisen
esitteen tai sen vedoksen suoraan omalle koneellesi
tai toimittaa sen kollegallesi sähköisesti.

3.

Palvelussa teet tarvittavat sähköisten kanavien julkaisu
asetukset. Voit syöttää aineistolle hakusanoja ja metatietoja, jotka helpottavat materiaalin löytämistä ja niiden
jaottelua. Määrittelet helposti jakamisen alkamis- ja
päättymisajat. Voit lähettää aineistolinkin haluamallesi
kohderyhmälle katselmoitavaksi ja keräät kommentit
näppärästi yhteen paikkaan.

4.

Voit lähettää painovalmiit esitteet aineistonhallinnasta
suoraan painoon Tilaukset-toiminnolla.
Järjestelmä huolehtii puolestasi aineiston paino
kelpoisuudesta. Lisäksi voit lähettää tiedoksiantoviestin
asian hoitamisesta halutuille käyttäjille.

LOPPUTULOS
Brändisi mukainen aineisto on ladattavissa sähköisessä muodossa valitsemissasi
kanavissa. Kuvat ja muut esitemateriaalisi rakennuspalikat löytyvät järjestelmästä nopeasti,
jos tarvitset niitä muussa aineistossa. Järjestelmä hoitaa esiteaineistosi automaattisesti
painokelpoiseksi ja toimittaa aineistot edelleen painoon.
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Voit määritellä Gredin brändin- ja aineistonhallintaan dynaamiset julkaisupohjat, joiden
avulla päivität esitteet hetkessä oikeaan muotoon ja brändisi mukaiseen ulkoasuun.
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