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Dynamic Publisher (InDesign templates)
Lås virksomhedens Design i web-baserede InDesign layout.
Alle i en organisation kan nemt - og direkte på web
- bruge InDesign layout, skrifter, billeder og grafik korrekt.
Adgang og overblik

Med webbrowser og login er der adgang til layouts og brugerens
egne gemte versioner af layouts (uden installation hos bruger).

InDesign templates

Brugerne kan vælge imellem de layout (InDesign templates),
og kan ikke ændre design, men kan kun ændre indhold.

Åbn layout i webbrowser

Layout åbnes af bruger i standard webbrowser, og bruger kan
herefter arbejde direkte i tekstfelter og billedfelter.

Skriv tekst direkte ind i layout

Bruger indtaster tekst med de i InDesign fastlagte skrifter,
uden selv at skulle have skrifter installeret.

Indtast tekst...

Indsæt billeder og grafik i layout

Billeder og grafik kan indsættes i layout (eks. .psd og .ai) direkte
fra Media Organizer (DAM) - men filer flyttes ikke.

Indsæt sider

Bruger kan indsætte sider (InDesign templates) og opbygge
egen publikation, med udgangspunkt i de fastlagte InDesign layouts.

Indsæt billeder, juster og skaler...

Tekstoverløb mellem sider

Mulighed for tekstoverløb mellem sider, regler for de enkelte layout
templates sættes med Dynamic Publisher plugins i InDesign.

Skærm PDF eller trykklar PDF

Bruger kan løbende generere korrektur PDF, såvel som
højtopløslig print g trykklar PDF, af de enkelte publikationer.

Gem som egen - eller fælles version

Bruger kan gemme som egen version (kun tilgælgelig på bruges
login) eller gemme som fælles version, som kollegaer kan arbejde
videre på, eller bruge som udgangspunkt for egen publikation.

Gem til Text & Data Organizer (PIM)
Tekster og data der indtastes i InDesign templates
kan eksporteres til Text & Data Organizer (PIM).

Layout templates fra InDesign

Med Dynamic Publisher plugins kan InDesign brugere selv
fremstille InDesign templates (skabeloner) til Dynamic Publisher.

På egen server i eget netværk eller SaaS

Installation på egen server i eget netværk er en fordel,
Indsæt nye sider, flyt sider, tekstoverløb, skift farver på alle sider,
hvis InDesign, billeder, video og grafik håndteres i virksomheden. gem version som udgangspunkt for nye versioner etc.
Herved er der også fuld egenkontrol med datasikkerheden.
Historik og alle ændringer kan logges i Projekt Organizer.

Uden Dynamic Publisher

• Ingen kontrol med Design Guidelines.
• Tidskrævende manuel versionering i InDesign.
• Mange forskellige InDesign layout hos forskellige personer.
• Mange versioner af InDesign layout lokalt.
• Krav om Adobe software hos bruger af InDesign layouts.
• Manuel udveksling af filer og information.
• Lange korrekturforløb og udvekslinger af korrektur PDF
• Forkert brug af skrifter, billeder og grafik.

Med Dynamic Publisher

• Design guidelines benyttes korrekt internt og eksternt.
• Alle kan versionere InDesign skabeloner direkte på web.
• Alle har både egne og fælles versioner centralt.
• Ingen manuelle håndteringer og udvekslinger.
• Nemt at bruge de rigtige layout, billeder, grafik og skrifter.
• Output som både print og trykklare PDF filer.
• Adgang til egne og fælles versioner 24-7.
• Intet ligger lokalt - alt ligger centralt.

