
Användarhandbok
för Mediaflow



Dela utvalda filer till er 
brandade portal eller infoga 

filer till ert CMS

Sänd era event live på er site, i en 
playportal eller via Mediaflow WCAG-säkra videor med undertexter 

och alternativa bild- och ljudspår

Dela och samla in filer 
med webblänkar

Full koll på personer i 
filer och deras avtal

Skräddarsy grupper, 
nedladdningsformat, 

metadatafält m.m.

Öppna filer från Mediaflow direkt i 
dina lokala program, och spara 
dem direkt till Mediaflow igen

Infoga bilder direkt från 
Mediaflow



Utbildningens upplägg

DEL 1:  Grunder
1. Orientering i Mediaflows gränssnitt
2. Mappar och filer + övning, paus
3. Indexering och sökning + övning
4. Dela och samarbeta (webblänkar, portaler)+ övning

DEL 2:  Fördjupning
5. Video Manager och livestreaming*
6. Koll på hur filer används (licenser, användning, versioner) + övning
7. GDPR-verktygen* + övning, paus
8. Effektiva arbetsflöden (CMS-integration och Desktopplugins för Proanvändare) + övning
9. Administration + övning

 *Addons



Steg 1: Orientering i Mediaflows gränssnitt
Sök bland filer Läs om nya 

funktioner
Informera era 
användare här

Anpassa din 
användare

Inställningar för 
ert konto

Håll koll på 
lagringsutrymme, 
dataförbrukning, 
dubbletter m.m.

Nyligen 
uppladdade filer

Notifieringar om nya 
meddelanden

Senaste webblänkar

Nå supportportalen 
och kontakta 
supporten

Genväg till era portalerDina urval

Senaste 
händelser

Era filer 
finns här

I sidpanelen 
når du:

- Webblänkar
 - Portaler

- Personer och 
samtycken

- Livesändningar



Steg 2: Mappar och filer

ARBETSYTOR OCH GENVÄGAR

Genvägar är specialmappar som sorterar filer enligt gemensamma 
kriterier. De är till för att hjälpa er att filtrera efter olika egenskaper.

Egna filytan syns enbart för den inloggade användaren. Där kan du 
exempelvis arbeta med tillfälliga projekt eller med filer som ännu inte 
är färdiga att delas i den gemensamma filytan.

Gemensamma filytan syns för alla användare i Mediaflow.
Vid behov kan man begränsa vilka användare som ser vilka mappar.



MAPPAR (kategorier)

Det gemensamma mappträdet i Mediaflow är helt anpassningsbart och 
här skapar ni en mappstruktur som passar er. 
○ Obegränsat antal mappar och nivåer.
○ Mappar sorteras i alfabetisk ordning.

Mapparna i Mediaflow kan ses som kategorier och fungerar inte på 
samma sätt som traditionella mappar på din dator. Det innebär att en fil 
kan visas i flera mappar utan att det skapas fysiska kopior och påverkar 
lagringen.

○ När du tar bort en mapp raderas inte filerna från Mediaflow.
○ Om du tar bort en fil från en mapp och den inte finns i andra 

mappar hamnar den i genvägsmappen Mina uppladdade filer 
>Tillhör ingen mapp.

○ Du kan radera en fil permanent genom att välja “ta bort > från 
systemet”.

Steg 2: Mappar och filer



MAPPAR

○ Skapa en ny mapp genom att högerklicka på en mapp eller på 
knappen.

○ Man kan välja att ha speciella inställningar per mapp som 
filsortering, visa filer i undermappar och standardvisning.

○ Med funktionen Arkivering kan ni dölja 
en mapp och dess innehåll från trädet
och i sökningar.

○ Publicering av filer till portal, CMS, m.m. görs via Mapptillgång.

○ Du kan ange olika behörigheter för enskilda mappar under  
Mappsäkerhet.

Steg 2: Mappar och filer



TIPS PÅ MAPPSTRUKTUR

Utgå i från användarna

○ Skapa flera olika mappstrukturer ex. för en Portal eller 
CMS-integration

○ Namnge mappar efter användningsområden exempelvis 
kampanjnamn eller projektnamn 

○ Namnge efter igenkänning exempelvis er organisationsstruktur, 
kategorier på webbplatsen eller olika marknader.

Skapa god översikt i mappar

○ Lagom mängd filer
○ Använd sorteringsfunktionen och visningslägen i mapparna

Utnyttja funktionen arkivering

Steg 2: Mappar och filer



VAD HÄNDER NÄR FILER LADDAS UPP?
○ Det kontrolleras om filerna redan finns i Mediaflow.
○ Tumnagelbilder skapas.
○ Filernas metadata läses av och visas.
○ Det skapas flera versioner av video för streaming och uppspelning.
○ Färgprofiler extraheras och kan sedan användas för nedladdningsformat.
○ Ansikten detekteras och matchas (i GDPR-modulen).

FILER - FÖRHANDSGRANSKNING

○ Förhandsgranskningsstöd finns för de flesta vanliga bild - och filformat så 
att du kan se vad de föreställer utan att behöva ladda ner. 

○ PDF-, Powerpoint- och Worddokument kan bläddras. 
○ Video och ljud kan spelas upp inne i Mediaflow.

Steg 2: Mappar och filer



FILER - UPPLADDNING

○ Du laddar enklast upp material genom 
att markera ett antal filer och dra och 
släppa dessa i en mapp.

○ Vid behov kan man importera en 
mappstruktur med filer via en 
FTP-klient.

Steg 2: Mappar och filer

○ Det är även möjligt att länka externa videokällor (Youtube, Vimeo) 
för att ha koll på dessa externa filer inifrån Mediaflow.



1. Klicka på Mediabanksfliken och skapa sedan en Ny mapp i roten (längst upp i mappstrukturen). Döp mappen med 
ditt namn (med punkt innan namnet). Skapa även två undermappar under ditt namn och döp dessa till 
“Människor” och “Natur”. Döp sedan om mappen “Människor” till “Personer”.

2. Klicka på mappen “Personer” och ladda upp alla bilder där personer kan identifieras genom att dra och släppa från 
din dator. Ladda upp alla bilder som du associerar till natur i mappen “Natur”.

3. Kopiera bilden på hoppande tonåringar  till mappen “Natur” genom att markera och dra till mappen (välj “kopiera” 
inte “flytta”). Markera filen och titta under  Info>Grundinfo> Finns i mappar . Bilden finns nu i båda mapparna.

4. Skapa en tredje undermapp under ditt namn som heter “Stad” och ladda upp bilden på gränden här. Radera 
mappen “Stad”. Hitta grändbilden i genvägen “Mina Uppladdade filer >Tillhör ingen mapp” och kopiera den till 
rotmappen med ditt namn på genom att dra och släppa.

5. Högerklicka på rotmappen med ditt namn på och välj “Redigera mapp”. Ange “Visa även filer som ligger i 
undermappar till denna mapp”. Klicka på rotmappen med ditt namn på. Alla bilder visas direkt i mappen.

Steg 2: 
ÖVNING



DUBBLETT-DETEKTERING

När du laddar upp en fil skapas ett unikt fingeravtryck av den. Sedan kontrolleras
om det redan finns en identisk fil i Mediaflow. Algoritmen tittar inte bara på filnamn 
och storlek vilket gör matchningen helt tillförlitlig. Notera dock att algoritmen inte 
läser av och jämför själva motiven i filen.

○ Om du laddar upp en fil i en mapp där det redan finns en fil med samma namn, kommer du få ett 
antal val. Du kan välja att skapa en version, behålla båda som separata filer eller avbryta.

○ Om du laddar upp en fil och algoritmen hittar samma fingeravtryck i en fil som redan finns i en 
annan mapp, kommer Mediaflow hantera dessa som en och samma fil. Filen kommer nu även visas 
i mappen du laddat upp den i.

○ I mappen “Dubbletter” under genvägar hittar 
ni filer som har samma filnamn. För att ta bort 
bilder från mappen behöver filen döpas om.

Steg 2: Mappar och filer

=?



FILER - NEDLADDNING

○ Ladda ner originalfilen genom att dubbelklicka eller 
högerklicka och välj i listan. 

○ Flera markerade filer laddas ner som en ZIP-fil.

NEDLADDNINGSFORMAT FÖR BILDER

Nedladdningsformat är en mall för hur en bild skalas ner och beskärs för nedladdning.

○ Det finns flera förinställda format men ni kan också skapa egna format som passar just er organisation.
○ Ett format innehåller parametrar som pixelstorlek, färgprofil, komprimering, filformat och om en bild 

ska beskäras eller inte.
○ De är speciellt användbara i ett CMS där storlekarna på inläggen ofta är fastställda.
○ Synlighet för nedladdningsformat i ett CMS styrs via grupper (i Mediaflow, i en portal och i en 

CMS-integration).

 

Steg 2: Mappar och filer



Videofiler

Att använda Mediaflow även för era videofiler har många fördelar. 
Ni kan hantera filmerna på samma sätt som bilder och andra 
mediafiler:

○ Tagga med sökord och sätta rättigheter.
○ Koppla ihop med GDPR-medgivanden.
○ Dela i webblänkar, publicera ut i portaler och på era 

webbplatser, intranät via CMS-integrationer eller inbäddning.
○ Slippa reklam från t. ex. Youtube.

Tillgänglig videospelare 
När du högerklickar på en videofil får du ytterligare ett val som gör det 
möjligt för dig att bädda in filmen på en webbplats. Filmen kommer då 
att spelas upp i Mediaflows tillgänglighetsanpassade videospelare och 
streamas från Mediaflows servrar.

Steg 2: Mappar och filer



EGET URVAL AV FILER

Ett urval är smidigt att använda när du vill samla filer från olika mappar 
på samma ställe utan att stöka till i mappstrukturen med tillfälliga 
mappar. Man sparar filer i ett urval genom att dra och släppa eller 
genom att högerklicka.

○ Det finns alltid ett urval redo men det går att skapa flera urval.
○ Det skapas automatiskt mappar i den privata ytan för varje urval.

Steg 2: Mappar och filer



1. NEDLADDNINGSFORMAT
Högerklicka på en bild i mappen med ditt namn. Testa att ladda ner en valfri bild i 
följande nedladdningsformat:
○ A4 300 dpi
○ Facebook cover

2. URVAL
Ta fram arbetsytan för Urval genom att klicka på pilen på det svarta fältet längst ner. 
Dra och släpp ett antal bilder från olika mappar till ditt urval. Ladda därefter ner dessa.

Steg 2: 
ÖVNING



INDEXERING OCH SÖKORD

Metadata är information om filerna som finns i Mediaflow. Indexering och 
taggning används som begrepp för inmatning av metadata. När en fil laddas 
upp läser Mediaflow av den metadata som finns sparad i filen sedan innan. 
Ni kan sedan ändra och berika med ytterligare metadata.

Steg 3: Indexering och sökning 

○ Ett viktigt fält för metadata är Ange sökord. Orden ni anger här är 
viktiga för att hitta de filer ni söker. De syns även utåt i en portal.

○ Fältet Alt-text används för att förbättra tillgängligheten på webbplatser och kommer visas i Mediaflows 
portaler. Texten hämtas även av flera av våra CMS-integrationer .

○ Indexera flera filer samtidigt genom att markera ett antal filer.
○ Du kan även använda dig av Autoindexering för att automatiskt ange sökord på mappnivå. 
○ Filer som saknar sökord syns i genvägen Ej sökordsindexerade filer.
○ Rating är ett sätt att betygsätta bilder. Görs ibland av fotografer
○ Färgmarkering är en sätt att märka ut bilder som har en viss egenskap som ni väljer.



SÖKFUNKTIONEN
○ Medan du skriver in ett sökord i snabbsöket får du upp förslag 

på ord som har lagts in sedan tidigare. Du får även upp förslag 
på mappar vars namn innehåller sökordet. 

○ Du kan även söka på ord inuti PDF-, Word-, Excel- eller 
PowerPoint-dokument.

○ Det går även att använda följande specialtecken:

- = inte, * = en del av ett ord, “” = en fras

○ Du kan söka på vissa nyckelord som ”video”, “ljud”, 
“dokument” och “font”. Söker du på en färg får du upp filer 
som har färgen i sig.

○ I den avancerade sökrutan kan du göra en mer detaljerad 
sökning.

Steg 3: Indexering och sökning 



TIPS GÄLLANDE SÖKORD

○ Ju fler sökord desto bättre sökbarhet!

○ Utgå ifrån er interna terminologi och vad som efterfrågas. 

○ Använd synonymer och relaterade ord

○ Använd funktionen för autoindexering

Steg 3: Indexering och sökning 



1. Högerklicka på mappen “Natur” och välj “Redigera mapp”. Lägg in ordet “Natur” under 
Autoindexering. Kryssa i både “Tillämpa på filer som redan finns i mappen” och “Inkludera 
dessa sökord även i undermappar”.

2. Skapa en undermapp till “Natur” som heter “Höst” och lägg till ordet “Höst” (ta inte bort 
“Natur”) som autoindexering på mappen enligt punkten ovan. Flytta (inte kopiera) bilden 
med höstlöv till mappen. Kontrollera att bilden har fått både “Natur” och “Höst” som sökord.

3. I mappen “Natur” anger du sökorden “hav” och/eller “skog” på de bilder där det passar. 

4. Klicka på mappen med ditt namn, gå till sökrutan och fäll ut sökalternativ (pilen i sökrutan) 
och välj  “Stående bilder” och “Aktuell mapp + undermappar” och skriv “hav” i sökrutan. 
Klicka på sök. Du ska nu ha fått fram bilden med de hoppande tonåringarna.

Steg 3: 
ÖVNING 



MEDDELANDEN

○ I den inbyggda meddelandefunktionen kan du föra 
konversationer med en eller flera andra användare. 

○ Du kan välja om du vill får ett mail när någon har 
skrivit till dig och du får alltid en notis om nya 
meddelanden i toppmenyn.

SENASTE HÄNDELSER

○ Under Senaste händelserna på startsidan kan du hålla 
dig uppdaterad om vad dina kollegor har arbetat 
med.  Länkarna och bilderna här går att klicka på så 
att du snabbt hamnar i rätt mapp. 

Steg 4: Dela och samarbeta



WEBBLÄNKAR

En webblänk används för att dela ut eller ta emot filer på ett 
effektivt sätt för leverans, urval eller korrektur via en unik länk (url). 
Det passar bra i ett arbetsflöde med externa fotografer, byråer och 
tryckerier eller med övriga kollegor inom er organisation.

Det finns fyra olika scenarier när det kan vara bra att 
använda en webblänk:

1. När du vill skicka filer till någon för nedladdning.
2. När du vill skicka filer till någon för granskning. 
3. När någon ska göra ett urval bland flera filer.
4. Om du vill ta emot filer, till exempel från en fotograf.

Steg 4: Dela och samarbeta



WEBBLÄNKAR

Webblänkar kan du skapa på tre olika sätt:
1. Högerklicka på en mapp.
2. Via ett urval. 
3. Genom att markera ett antal filer i en mapp och högerklicka på dessa.

Ytterligare inställningar för webblänkar: 
○ Tidsbegränsa länkens giltighet.
○ Lösenordsskydda länken.
○ Skriva ett meddelande som mottagaren ser när länken öppnas.
○ Tillåta eller neka nedladdning av originalfiler.
○ Tillåta mottagaren att kommentera filerna. 
○ Att tillåta mottagaren att se filversioner.
○ Om webblänken skapas från en mapp kan man välja om innehållet i mappen ska uppdateras 

automatiskt eller enbart visa det som fanns i mappen när länken skapades.

Steg 4: Dela och samarbeta



WEBBLÄNKAR

Under fliken Delat får ni en översikt över alla era webblänkar. Här ser du en lista över tillgängliga 
webblänkar och du kan sortera och söka på olika länkar. Det är härifrån som du både administrerar 
och kontrollerar det som sker kring länkarna. Här kan du även se webblänkar som dina kollegor har 
skapat om de har valt att göra dem synliga för andra användare. 

Steg 4: Dela och samarbeta



Steg 4: Dela och samarbeta

VARUMÄRKESANPASSAD MEDIAPORTAL

○ Portalen bygger på våra färdiga responsiva mallar som är 
anpassade för att fungera smidigt även i mobila enheter.

○ Portalens utseende är flexibelt. Ni kan välja mellan flera olika mallar 
och ni kan själva varumärkesanpassa med er logga, färger m.m.

○ Ni publicerar filer i er portal på mappnivå. Detta görs under fliken 
Mapptillgång som syns i högerpanelen när en mapp väljs.

○ Ni kan antingen välja att skapa en separat mappstruktur för portalen 
eller att dela ut befintliga mappar till portalen. 

○ Notera att även om en mapp har publicerats till portalen kan vissa filer 
ändå inte synas eller laddas ner där. Detta beror på licensrättigheter 
som har gått ut eller filens GDPR-status.

 



Steg 4: Dela och samarbeta
VARUMÄRKESANPASSAD MEDIAPORTAL
Med en mediaportal kan ni dela ut filer från Mediaflow och på sätt göra era filer tillgängliga för fler. 
Besökarna når era filer utan att behöva logga in i Mediaflow och kan själva söka och bläddra bland filer.

Inloggad i Mediaflow (backoffice)

Besökare i en Mediaportal



Steg 4: 
ÖVNING - skapa webblänk från urval

WEBBLÄNKAR

1. Klicka upp arbetsytan med urvalet du skapade i tidigare övning.  Klicka på "Skapa webblänk”-knappen. Döp 
om länken till ditt namn. Välj alternativet "Urval (Ja, Nej, Kanske)", slå på kommentarer och välkomstruta.
  

2. Klicka på "Spara och visa länk" och klicka på länken. (Webblänken öppnas i en ny flik.)

3. Välj ja/nej/kanske och skriv minst en kommentar (ange namn och klicka på “Skicka”).

4. Klicka på fliken “Delat” i Mediaflow och hitta din webblänk. Öppna länken i en ny flik genom att klicka på den 
lilla pilsymbolen vid webblänkens namn och kontrollera val och kommentar.

PUBLICERA TILL PORTAL

Markera rotmappen med ditt namn och klicka på fliken Mapptillgång. Välj gruppen för er portal i rullgardinslistan 
för att publicera mappen. Spara genom att klicka på en annan flik, mapp eller fil. Gå till startsidan, klicka på 
portalen och se att mappen har dykt upp.
 



Quiz-time!

GÖR SÅ HÄR:

○ Gå till kahoot.it, använd med fördel 
din mobiltelefon! (Om du inte har två 
skärmar).

○ Fyll i “Game pin” som du ser
på skärmdelningen.

○ Välj valfritt namn, gärna ett påhittat.

○ När du ser ditt namn på 
skärmdelningen är du redo!

OBS! Flera svar på en fråga kan vara rätt! Då 
räcker det att klicka på ett av de rätta svaren.



Utbildningens upplägg

DEL 2:  Fördjupning
1. Video Manager och livestreaming*
2. Koll på hur filer används (licenser, användning, versioner)
3. GDPR-verktygen* 
4. Effektiva arbetsflöden (CMS-integration och Desktop plugins för Pro-användare)
5. Administration

 *Addons



Video manager - Presentation

Steg 5: Mediaflow Video Manager

https://docs.google.com/presentation/d/13CSixZwBrztAbPhJozm9N56GEBHKixNKpXeiF5xh3VM/edit#slide=id.gca385cbba6_0_0


Utbildningens upplägg

DEL 2:  Fördjupning

1. Koll på hur filer används (licenser, användning, versioner)
2. GDPR-verktygen
3. Effektiva arbetsflöden (CMS-integration och Desktop plugins för Pro-användare)
4. Administration



LICENSRÄTTIGHETER FÖR FILER

I Mediaflow kan du ange vilka licensrättigheter som finns för varje fil. Information syns under fliken 
Licens när filen/filerna är markerade. Det finns genvägar till alla typer av “Licensrättigheter”.

○ Det går att ställa in om en rättighet är tidsbegränsad.

○ Om en rättighet har gått ut kan ni få en varning eller 
neka nedladdning av filen. Det gäller även i en 
integration och i portaler.

○ Kontakt till fotograf anges under licens.

Steg 6: Koll på hur filer används



REDOVISNING AV HUR FILER ANVÄNDS

Funktionen gör att ni kan registrera var ni använder era filer. Detta innebär att hanteringen av filer 
kan spåras så att ni i efterhand kan se hur filerna har tidigare använts. 
Information syns i fliken Info>Användning.

Steg 6: Koll på hur filer används

○ Användning kan anges manuellt.

○ Ni kan tvinga användarna att redovisa var filen ska 
användas vid nedladdning på gruppnivå, mappnivå eller 
filnivå. 

○ När en bild hämtas via en av Mediaflows MS-integrationer 
registreras användningen automatiskt.

○ Antal registrerade användningar visas under filens 
tumnagel.

○ Under fliken Info>Historik hittar ni ytterligare 
information om hur filen används



VERSIONER
En enskild fil kan ha flera versioner kopplade till sig. En av 
versionerna anges som den aktiva versionen och det är den som blir 
synlig i portaler, integrationer och plugins m.m.  Fördelen med 
versioner är att metadatan 
kopplas till samtliga versioner 
och att dessa endast visas som 
en enskild fil i sökresultat. 

Du slår enkelt ihop filer till
versioner genom att markera
och högerklicka.

Steg 6: Koll på hur filer används



VERSIONER
Använd versioner för:

○ Ändringar i bilder (t.ex. retusch, färgkorrigering m.m.) där du vill ha 
originalet kvar men senaste versionen av filen ska användas av 
övriga användare. 

○ För hantering av dokument (Word, InDesign m.m.) där man kan gå 
tillbaka och se vad som ändrats och för att undvika att fel version 
laddas ner.

Använd INTE versioner för:

○ Olika vinklar av samma motiv.
○ Snarlika bilder tagna i en serie t.ex. porträtt.
○ En färg- och eller svartvit version, det löser man mer effektivt med 

ett nedladdningsformat.

Steg 6: Koll på hur filer används

Om en fil har flera versioner 
kopplade till sig visas en ikon 
under filens tumnagel.



1. Markera en av bilderna i rotmappen med ditt namn. Klicka på Licens>Licensrättigheter>
Begränsade rättigheter finns för att ange tidsbegränsade rättigheter. Ange att filen får användas 
till dagens datum (skriv datum i höger “datumruta”) och kryssa i “Lås filen för nedladdning efter 
sista användningsdatum”.  Spara genom att växla till en annan flik.
 

2. Testa att ladda ner filen med tidsbegränsade rättigheter genom att dubbelklicka på den. En 
varning bör visas.

3. Markera höstlövsbilden och klicka på Info>Användning. Lägg till en påhittad användning genom 
att klicka på “Lägg till användning” och fylla i de obligatoriska fälten. Klicka sedan på “Spara”.

4. Klicka på rotmappen med ditt namn. Klicka på fliken Mappsäkerhet och klicka sedan i en grön 
bock under “Redovisa”. Glöm inte att växla till en annan flik för att spara.

5. Ladda ner din bild i original och redovisa en påhittad användning.

Steg 6: 
ÖVNING



Eftersom även bilder på identifierbara personer 
klassas som en personuppgift i och med 
dataskyddsförordningen, måste de behandlas 
och hanteras därefter. 

Steg 7: GDPR-verktygen

ARBETSGÅNG
1. Ange laglig grund (GDPR-status).

2. Ange personer i filen.

3. Ange samtycke/medgivande.

Ingen GDPR-status - Ej GDPR-säkrad fil*.

Identifierbara personer finns (Medgivande krävs).

Filen har kopplats till en person. Medgivande saknas, 
inväntas eller är återkallat.

*Det går att ställa in så att alla obehandlade filer inte automatiskt märks ut med “GDPR?” ikon. Detta görs under GDPR-inställningarna.

För filer som har säkrats visas inte GDPR ikon.

GDPR-IKONER
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PERSONREGISTER
Under GDPR-fliken samlas alla personer ni lagt till i ett 
personregister. Där kan ni se all information om vilka bilder 
de medverkar i och till vilka samtycken dessa är kopplade.

SAMTYCKEN
Förutom att koppla era befintliga samtycken genom att 
ladda upp en fil, kan ni hämta in digitala medgivanden. 
Dessa skickas ut med ert samtyckesavtal via sms eller 
e-post och kan sedan signeras av mottagaren med svenskt 
BankID.

GENVÄGSMAPPAR
I genvägsmappen ”Personuppgifter (GDPR)” kan ni sortera 
filerna efter de olika GDPR statusarna. T. ex. se alla filer som 
inväntar medgivande.
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INHÄMTA DIGITALA SAMTYCKEN/AVTAL
● Ni behöver kolla med era jurister vilken avtalstext och avtalstid ni ska 

ha för samtycken.
● Personen som godkänner avtalet samtycker endast till hur ni 

behandlar personuppgifter enligt de avtalsvillkor som står i texten. 
● Notera att samtycke inte innebär ett godkännande för hur bilderna ser 

ut.
● Det går även att skicka ett digitalt avtal innan fotografering genom 

GDPR-fliken.
● Det finns möjlighet att spara mer information om varje person för att 

kunna särskilja personer med samma namn och för att kunna 
kontakta dem.



1. Markera dessa två bilder i mappen “Personer”. (Vi kommer i första steget bara att jobba med 
barnet).

2. Högerklicka och välj “Personuppgifter (GDPR)>Identifierbara personer finns (medgivande 
krävs)”.

3. Högerklicka på bilderna och välj “Visa/Ange personer”. Klicka på barnets ansiktsruta och lägg 
till en ny person följt av numret på dina bilder (T ex “Lisa1”). Ange minderårig (koppla inte 
bilden till de andra påhittade personerna som andra deltagare har identifierat)

4. Lägg sedan till ett nytt medgivande genom att välja “Skriftligt medgivande (fil)”. Ladda upp 
PDF-filen som du fick (i ditt övningsmaterial). Ange giltighetstid 1 år och spara.

5. Gå till nästa bild och klicka på flickans ansiktsruta. Ange person genom att söka på flickans 
namn. Hitta det i listan och koppla till personen och medgivandet.

6. Om du hinner, markera alla bilder på kvinnan och upprepa ovan.

Steg 7:
ÖVNING



CMS-INTEGRATION

Tanken med en integration är att redaktörer kan komma åt bilder, dokument och video direkt i ert CMS*.

○ Alla redaktörer ser samma mappar, det är ni som styr vilka mappar som de kommer åt.
○ Varje gång en bild eller en video monteras i någon av våra integrationer, sparas 

informationen i Mediaflow under fliken “Användning” i informationsfältet.
○ Om en fil behöver plockas bort från er webbplats t.ex. på grund av licensrättigheter eller GDPR, kan ni 

se exakt på vilken sida filen används.
○ I CMS-integrationen når ni även era valda nedladdningsformat med beskärningsverktyget.
○ Bilder som redaktören väljer kopieras alltid till respektive CMS-filbibliotek. Videofiler som väljs från 

Mediaflow skapar alltid en inbäddning av videon och kommer streamas från Mediaflows servrar.

Steg 8: Effektiva arbetsflöden

*Alla integrationer stödjer inte video och dokument, se mer information om varje integration i vår Supportportal.



Våra desktop-plugins underlättar arbetsflödet när du vill 
hantera filer i program på din dator.

ÖPPNA/SPARA PLUGIN
Öppna filer i vilket program du vill på din dator direkt från 
Mediaflow utan att först behöva spara ner dessa lokalt. 
Pluginet kommer automatiskt att föreslå program beroende på 
filtypen. När du sparar dina ändringar, sparas filen automatiskt 
som en ny version i Mediaflow. Du väljer om versionen ska vara 
den nya aktiva versionen.

MICROSOFT OFFICE PLUGIN
Infoga bilder smidigt i Word och Powerpoint i din dator. *
* Finns inte till Mac eller molnversionen av Office

Steg 8: Effektiva arbetsflöden



            INDESIGN PLUGIN

Montera bilder direkt i Adobe Indesign utan att ha dessa 
lokalt på din dator. Ni får tillgång till två nya verktygspaneler - 
Mediaflow Connect och Mediaflow Links.

Mediaflow Connect
Här kommer du åt bilder från Mediaflow. Du kan bläddra i mappar eller söka 
efter bilder. Bilder monteras antingen som låg- eller högupplöst och 
hanteras sedan som vanligt i Indesign. 

Mediaflow Links
Här hanterar du bilder som har monterats genom Mediaflow Connect. Du 
kan se vilken sida i dokumentet bilden finns i och du kan även se metadata 
för bilden. Om du öppnar ett dokument som har brutna Mediaflow 
Connect-länkar, kan du enkelt montera om alla filer som saknas lokalt. 

Steg 8: Effektiva arbetsflöden



MEDIAFLOW MOBILAPP

Nå era filer överallt med mediaflows app. Appen är tillgänglig 
för alla användare och finns för iOS eller android.

Funktioner:

○ Bläddra bland mappar.

○ Sök efter filer.

○ Ladda ner filer till mobilen.

○ Ladda upp filer från mobilen eller direkt från kameran.

Steg 8: Effektiva arbetsflöden



Steg 8: 
ÖVNING

1. VERSION - Om ej installerat Öppna/spara pluginet:
Ladda upp och markera filerna “Version_1” och “Version_2” i din mapp. 
Högerklicka och välj Versioner>Slå samman till en fil. Klicka på fliken versioner.
 

2. ÖPPNA/SPARA - Endast om du har installerat Öppna/spara pluginet:
Öppna bilden på tjejen i luvtröja i valfritt desktopprogram, genom att högerklicka och välja 
“Öppna & redigera”. Spara och välj lägg till den här filen som en ny version. Klicka på fliken 
versioner.



Steg 9: Administration

VARUMÄRKESANPASSADE MEDIAPORTALER

Under fliken Portaler i sidofältet redigerar ni portalens 
innehåll och administrerar portalens inställningar.

Här redigerar ni startsidans bilder, texter och länkar. 
Ni byter själva mall och varumärkesanpassar portalen.

Här väljer ni behörigheter för portalens besökare,
vilka metadatafält som ska synas och anger 
säkerhetsinställningar.

Ni bestämmer vilka filer som syns i portalen på mappnivå. 
Detta görs under fliken Mapptillgång.



Steg 9: Administration

ADMINISTRERA DIN PORTAL

Grundinställningar
Här gör ni grundinställningar för er portal. Det är viktigt att välja om portalbesökarna ska få ladda ner originalfiler och 
om de måste redovisa hur de ska använda filerna. 

Metadatafält
Här väljer ni vilka fält som ska vara synliga i portalen och i vilken ordning. Utöver standardfälten för metadata kan ni 
även välja att visa hur en fil har använts och vilka licensrättigheter som gäller.

Säkerhet
Det finns flera sätt att begränsa tillgången till er portal. Ni kan välja att enbart tillåta besök från kända IP-adresser, 
vilket är vanligt för interna portaler. Ett annat sätt att åstadkomma detta är via en AD/SSO-koppling (kräver 
konfiguration och licens). Ni kan även välja att skydda portalen med lösenord. Lösenordsskyddet går att använda som 
komplement till IP-lås.

Ni kan även välja vilka 
nedladdningsformat som besökarna ska 
få använda i portalen. Detta görs där ni 
redigerar era nedladdningsformat.
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REDIGERA DIN PORTAL

När ni klickar på redigeringssymbolen öppnas portalen i 
ett redigeringsläge.

Allmänna inställning
Här väljer ni vilken portalmall ni föredrar. Om ni har valt 
att ha en plusportal kan ni välja mellan flera portalmallar. 
Här väljer ni även vilket teckensnitt ni föredrar. Om ni har 
en plusportal kan vi hjälpa er med att lägga till era egna 
teckensnitt. 

Redigera sidhuvudet
Här laddar ni upp er logotyp och justerar färgerna i 
sidhuvudet.
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REDIGERA DIN PORTAL

Redigera knapparnas utseende
När portalbesökaren bläddar bland filer i portalen visas 
knapparna “ladda ner” och “spara i urval”. Ni kan ge dessa 
knappar färger som matchar er grafiska profil.

Granska
Mediaflows portaler är responsiva. För att se hur portalen 
kommer att se ut på olika enheter använd 
förhandsgranskningsläget.  

Spara och publicera
När du är nöjd med ändringarna du har gjort kan du spara dessa 
eller återställa till de senast sparade ändringarna. Ändringarna 
visas för besökarna först när du klickar på “Publicera”.
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REDIGERA DIN PORTAL

STARTSIDAN
Beroende på vilken mall ni har valt kan ni ändra bilder, 
länkar och texter på portalens startsida. 

REDIGERA MENYN FÖR DIN PORTAL
I portalens sidhuvud finns en meny med tre länkar som 
vi har förberett med instruktioner till portalbesökaren 
och även länk till en webbplats. Börja med att länka till 
er egna webbplats. Ni kan även redigera den 
föreslagna texten genom att klicka på respektive länk.

Ni kan även skapa nya länkar, antingen med egen 
information eller till andra webbplatser.  
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REDIGERA DIN PORTAL

STARTSIDANS BILDER
Valet av bilder till startsidan är beroende av vilken mall ni har 
valt. När du håller muspekaren över bildfälten visas flera 
redigeringsikoner.

Här kan du ladda upp en bild från Mediaflow eller från din dator. 
Du bör även välja vad som ska ske när man klickar på bilden. Du 
kan antingen länka till en mapp eller ett specifikt sökord. 

Vissa mallar har även ett textfält på startsidan som du enkelt kan 
redigera genom att klicka på texten.

MALL 1B
Denna mall visar ett filflöde på startsidan. För att välja 
inställningar för vilka filer som visas här håller du muspekaren 
över bildflödet.
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Besökare i Portaler
Portalbesökare kan tillåtas att ladda ner filer i original 
eller som nedladdningsformat, spara filer i urval och 
skapa webblänkar från ett urval.

Dessa behörigheter gäller för samtliga besökare och 
ställs in under portalinställningar.

Redaktörer i ett CMS-system
Redaktörer kan infoga bilder från utvalda mappar 
genom att använda utvalda nedladdningsformat. Vissa 
integrationer stödjer även inbäddning av videofiler.

Dessa behörigheter gäller för samtliga redaktörer.

Användare i Mediaflow

Pro-användare

1. Möjlighet att kontakta vårt supportteam*
2. Tillgång till administrationen
3. Tillgång till desktop-plugins

4. Tillgång till superadmin-läge 

Basic-användare 
Behörigheter beror på användargrupp och ställs in 
under administrationen.

* Går att välja till samtliga basic-användare

Öppna/Spara



GRUPPER

Grupper är ett sätt att styra rättigheter för användarna i Mediaflow. 
En användare kan ingå i en eller flera grupper. Behörigheterna 
bestäms utifrån samtliga grupper som användaren är medlem i. 

Gruppen “Alla användare”
Styr grundbehörighet för samtliga användare i Mediaflow (Basic och 
Pro). T.ex. att radera filer, skapa mappar, hantera GDPR, autotexta 
video, sända live m.m. Alla användare är automatiskt medlemmar i 
denna grupp.

Gruppen “Administratörer”
Styr behörighet utöver behörighet i gruppen “Alla användare”. Ni kan 
även skapa flera grupper efter behov.

Steg 9: Administration

Exempel på några av de 50-tal rättigheterna som finns att 
tillgå på gruppnivå.



SÅ HANTERAR DU RÄTTIGHETER

En bock betyder ja, men ett kryss i en annan grupp väger tyngre.

Ett kryss betyder absolut nej och väger alltid tyngst vid konflikt med annan behörighet.

En tom ruta betyder nej, men lämnar öppet för ett ja eller nej i en annan grupp.

Steg 9: Administration

+     = Ja

+     = Nej

+     = Nej

Alla
Användare Grupp X



RÄTTIGHETER PÅ MAPPNIVÅ

Fliken Mapptillgång
Här väljer ni vilka användare som ska få tillgång till den specifika 
mappen. Här publicerar ni även filer till en portal, CMS-integration m.m.

Ni kan även välja om undermappar ska ärva mappens inställningar. 

Fliken Mappsäkerhet
Det finns även möjlighet att begränsa ett antal specifika rättigheter på 
mappnivå. Detta används oftast för att styra arbetsflöden enligt specifika 
behov. 

Steg 9: Administration
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GDPR-INSTÄLLNINGAR
Här gör ni olika inställningar för hur ni vill arbeta med 
GDPR-modulen i Mediaflow. Vi rekommenderar att 
välja att automatiskt märka ut alla filer som inte har 
någon GDPR-status med “GDPR?” och även dölja 
dessa i portaler, integrationer och för redaktörer. 

Här kan ni också lägga till egna fält för 
kontaktinformation och skapa egna 
medgivandemallar.



NEDLADDNINGSFORMAT FÖR BILDER
Ett nedladdningsformat används för att begränsa storleken på en fil och 
för att ändra filformat.

Användningsområden för nedladdningsformat:

1. Bilden ska beskäras av användaren till en specifik pixelstorlek. 
2. Bilden ska behålla sina proportioner och skalas ner till en annan 

pixelstorlek. 
3. Bilden ska behålla sin pixelstorlek men ska omvandlas till ett annat 

filformat eller färgprofil.

Filformat kan vara PNG, JPG, TIFF eller BMP. Färgprofil kan bibehållas eller 
så kan bilden konverteras till en annan färgprofil. 

Ni kan välja vilka grupper av användare som ska få tillgång till era format i 
mediaflow och även i portaler och CMS-integration. 

1

3

2
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FÄRGMARKERINGAR
○ Färgmarkering är en sätt att märka ut bilder som har 

en viss egenskap som ni väljer i ett arbetsflöde. Därför 
kan ni även ändra färgens etikett. Några exempel är 
“Godkänt av produktchef,  “Ej granskad” eller “Får 
inte laddas ner”.

○ En färg kan ställas in för att tvinga användare att 
redovisa hur filen ska användas vid nedladdning eller 
för att neka nedladdningar helt. 

○ Ni kan ange vilka grupper som ska ha behörighet att 
sätta, ta bort eller ändra färgmärkning på filer. 
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EGNA METADATAFÄLT
Det finns även möjlighet att skapa helt skräddarsydda 
metadatafält efter era specifika behov. Dessa kan vara 
textfält, numeriskt fält, en rullista eller en kryssruta.

Egna fält kan göras synliga i en plusportal. Det går även att 
välja om dessa ska ingå i sökningar eller inte. 

INTERNINFORMATION
Här informerar ni övriga användare om era policys och 
arbetsrutiner i Mediaflow. Texten visas på startsidan. Det går  
även att skapa olika inlägg till olika grupper av användare. 



Steg 9: 
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PORTAL-ADMINISTRATION
Klicka på fliken portaler. Gå in i adminläget för att redigera innehållet i er portal. 
Ändra texten på framsidan. Beroende på mall - byt ut bilden på en av 
“puff”-bilderna. OBS! Spara ej!

NEDLADDNINGSFORMAT
Skapa ett nedladdningsformat för en “posterbild” till ett videoklipp. Storlek 1280 x 720 
pixlar i JPG med högsta kvalitet i färgprofilen sRGB. Döp dessa till ditt namn. Tillåt 
beskärning. Tillåt formatet i er Portal. Testa att ladda ner en bild.



○ Vi rekommenderar att ni kommer igång så snart som möjligt 
medan ni har utbildningen färskt i minnet!

○ Vill ni ha kvar exempelfiler och övningsfiler eller radera dessa?

○ Om ni behöver vidare hjälp med produkten:
- Sök efter info själv i Supportportalen.
- Ta kontakt med supporten via chatt eller telefon.
- Begär ett supportmöte om ni har funderingar och/eller 
   behöver ytterligare genomgång av någon del.
- En av våra kundförvaltare tar kontakt med er innan förnyelse.

○ Vi laddar upp utbildningsfilmerna på ert konto.

○ Vi kommer att skicka ut en enkät där ni har möjlighet att ge 
feedback på utbildningen.

○ Lägga gärna till utbildningen i din LinkedInprofil eller skapa ett 
diplom.

Vad händer nu?

Sälj

Onboarding

Customer Care

Support
Frågor om 
produkten

Förvaltning
Frågor om avtal 

och förnyelse




