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INDLEDNING

"Vi har styr på alle vores digitale billeder og marketingmaterialer 
og vi publicerer nemt vores budskaber i både trykte og digitale 
medier.  Vores digitale billeder, annoncer, logoer, illustrationer 
og reklamespots er tilgængelig via Internettet. Her kan alt 
materialet hentes - klar til brug i det ønskede medie. De trykte 
salgsmaterialer og kataloger produceres automatisk på baggrund 
af indhold fra vores produkt- og billeddatabase. Ud fra faste 
designskabeloner kan vores datterselskaber og distributører, 
via Internettet, selv producere lokalt versionerede udgaver af 
tryksagerne. Fokuseringen på digital asset management har 
givet os unik brandkontrol og vi er hurtigt på markedet med 
nye produkter og tiltag. Vi spare masser af penge og bruger 
tiden effektivt på målrettede marketingaktiviteter som direkte 
fremmer salget"

Hvis du ønsker at nå til et punkt hvor ovenstående beskrivelse afspejler 
tilstandene i din virksomhed er der god grund til at rette opmærksomheden på 
digital asset management. 

Forord
Brug af ny teknologi betyder at en virksomheder i dag skal varetager mange 
forskellige opgaver i forbindelse med markedsføring af produkter og budskaber. 
Billeder og marketingmaterialer skal ikke bare bruges i trykte medie, men typisk i 
mange sammenhænge i et univers af forskellige trykte og digitale kanaler.

Denne udvikling stiller større krav til marketingafdelingens evne til at håndtere 
mange interessenter og forskellige arbejdsopgaver. Overfor denne udfordring 
står der ofte en ledelse som godt nok ønsker at opgaverne udført efter moderne 
principper, men som samtidig kræver reduktion af omkostningerne, effektivitet 
og bedre kvalitet af kommunikationen.

Problemet er velkendt i mange virksomheder. Normalt fordi de digitale 
arbejdsprocesser ikke er professionaliseret i takt med Internettets udvikling. 
Resultat er ringe udnyttelse af marketingbudgetterne, dårlig kvalitet af 
marketingmaterialerne og negativ indflydelse på salg og konkurrenceevne.

Digital asset management
Fællesbetegnelsen for de teknologier og processer som kan hjælpe til en effektiv 
produktion og publicering af billeder og marketingmaterialer er digital asset 
management.
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De seneste år har der været et stigende behov for og øget efterspørgsel efter 
digital asset management løsninger. Denne udvikling har afsæt i digitaliseringen 
af forretningsgangene samt nødvendigheden af at kunne publicere billeder 
og marketingmaterialer i trykte og digitale medier. Yderligere har skærpede 
konkurrencevilkår og et naturligt afledt behov for omkostningsreduktion været 
drivkraft bag denne efterspørgsel. 

Afsmittende effekt på konkurrenceevnen
Nutidens forudsætninger for at kunne opnå en optimal marketingcyklus er, 
at man har styr på de digitale arbejdsgange og en vis viden om effekten af 
at mestre de digitale dicipliner. Manglende fokus på dette emne er garanti 
for at marketingbudgettet ikke udnyttes optimalt, og din sikkerhed for, at 
konkurrerende virksomheder når markeder og kunder før dig.

Digital asset management behandler denne problematik ved at anvise en 
række forbedringer, som kan have positiv indflydelse på marketingfunktionens 
arbejde og virksomhedens generelle konkurrenceevne. Af de grunde er digital 
asset management også allerede et velkendt begreb blandt mange danske 
virksomheder. Både i de private og offentlige miljøer hvor digitaliseringen er en 
del af hverdagen og hvor udbredelse af Internettet betyder, at digital og trykt 
kommunikation går hånd i hånd. Dette kaldes også for mediekonvergens.

Digital asset management - fundamentet i 
marketingfunktionens forretningsløsning
Den grafiske industri og reklamebranchen var oprindeligt spået som de brancher, 
der ville få største udbytte ved digital asset management. Men Internettets 
udvikling har betydet, at digital asset management løsninger i dag finder ligeså 
stor indpas i marketing- og kommunikationsafdelinger.

I denne rapport fokuserer vi derfor på, hvordan digital asset management kan 
anvendes til understøtte marketing- og kommunikationafdelinernes arbejde. 

Digital Asset Management
=

Digital Asset Management er fællesbetegnelsen for de teknologier og arbejdsmetoder 
som kan strømliner produktion, håndtering og publicering af digitale mediefiler. 
 

Idé, Strategi,
Planlægning

Kreativ
udvikling

Digital
produktion

Publicering,
udgivelse

Resultat,
opsamling,
genbrug
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Blandt andet med parallel til forretningsløsninger som blandt andet ERP-løsninger.

De såkaldte ERP (Enterprise Ressource Planning) løsninger anvendes til at styre, 
overskue og effektivisere en forretningsproces - eksempelvis fra produktion af et 
produkt over lagerhåndtering og frem til salg og levering til kunderne. I en sådan 
proces indgår både teknologi og mennesker, som i fællesskab skal udføre nogle 
bestemte arbejdsopgaver.

Samme røde tråd går igen med digital asset management. Her fokuserer 
vi blot på marketing- og publiceringsprocessen og på hvordan produktion, 
administration og publicering af digitale billeder og marketingmaterialer kan 
gøres smartest. Ligesom ERP handler DAM om at finde en god balance mellem 
teknologier, mennesker og de arbejdsprocesser, som indgår i et marketing- eller 
publiceringsforløb. Når vi taler om digital asset management har vi yderligere 
fokus på, hvordan digitale aktiver (billeder, annoncer, powerpoints, logoer o.l. 
som har kommerciel værdi) nemt kan genbruges og publiceres i forskellige 
medier og sammenhænge.

Uvildig analyse af DAM markedet 
Mange digital asset management-initiativer er allerede iværksat hos en række 
danske virksomheder. Enten er de startet op som mindre billeddatabaseløsninger, 
hvor digitale billeder og marketingmaterialer gøres tilgængelig for medarbejdere 
og leverandører via Internettet. Andre tiltag omfatter etablering af retningslinjer, 
for hvordan digitale billeder, annoncer og  brochurer skal udarbejdes eller tiltag 
omkring digital publicering på Internettet.

De fleste virksomheder har dog ikke arbejdet langsigtet eller målrettet nok 
med digital asset management til opnå de mulige resultater. Samtidig er 
nogle digital asset management-projekter blevet en unødvendig økonomisk 
byrde. Enten på grund af for dårlig projektstyring, fordi teknologierne eller 
teknologileverandørerne har været for umodne eller også har digital asset 
management-projekterne været startet for lavt i organisationerne uden at den 
ansvarlige ledelse har allokeret de nødvendige ressourcer til initiativerne.

Vi vurderer, at virksomheder i de kommende år, i langt højere grad vil fokusere 
mere på digital understøttelse af marketing og kommunikation. I forbindelse med 
denne fokusering er det nødvendigt med et grundlæggende kendskab til digital 
asset management.  Dette kendskab, og evnen til at styre de digitale processer 
kan have direkte indflydelse på din virksomheds fremtidige konkurrenceevne, 
på hvor godt marketingbudgettet udnyttes samt på den langsigtede 
marketingstrategi.

Vi har derfor fundet det relevant med en rapport der, uafhængigt af 
teknologiproducenter, kan forklare hvad digital asset management er, og hvordan 
man opnår et fremtidssikret fundament, der kan ruste virksomheder til at løfte 
fremtidens marketing og kommunikationsopgaver.
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Om Digital Asset Management rapporten
I rapporten informerer vi om digital asset management-begrebet som helhed, og 
vi sætter fokus på de forretningsmæssige mål, som kan opstilles for digital asset 
management.

Som grundlag for rapporten er der gennemført interviews og 
spørgeskemaundersøgelser blandt marketing- og informationsafdelinger i en 
række større danske virksomheder. Hensigten med disse interviews har været 
at kortlægge, hvordan digital asset management faktisk anvendes og er blevet 
adopteret hos virksomhederne.

Vores mål med rapporten er at formidle gode råd og idéer til virksomheder som 
overvejer at indføre digital asset management-løsninger. Yderligere ønsker vi at 
bidrage til, at virksomheder der allerede har iværksat digital asset management 
initiativer, kan få videre udviklet løsningerne og løftet disse op på et langsigtet og 
forretningsorienteret niveau.
Vi orienterer derfor om det forretningsmæssige potentiale med digital asset 
management og vi anviser retningslinjer for, hvordan kan anvende digital asset 
management til at effektivisere de digitale processer  i marketingafdelingen.
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Forbehold
I rapporten synliggør vi, at det er den enkelte virksomheds individuelle struktur 
samt IT og marketingstrategi, der er afgørende for hvordan man håndterer stadig 
flere digitale filer og for valg af teknologi og/eller implementeringspartner.  I 
rapporten fokuserer vi derfor primært på at forklare de generelle idéer med 
og resultater af digital asset management. I den forbindelse omtaler vi nogle 
forskellige teknologier og produkter. De omtalte produkter er blot nogle af en 
række teknologier, som kan anvendes, når en virksomhed arbejder med digital 
asset management.

Teknologien er blot et af flere redskaber der tages i brug  når en virksomhed skal 
optimere håndteringen sine billeder og marketingmaterialer. Hvilken digital asset 
management-teknologi bør man vælge og hvordan man tilgår arbejdet med digital 
asset management, bør baseres på en individuel vurdering.

Digital asset management som fællesnævner
I rapporten anvender vi digital asset management som betegnelse for 
de teknologier og processer som en virksomhed kan tage i brug ved 
professionalisering af marketing- og publiceringsprocesserne. Inden for 
samme område ser man ofte disse løsninger betegnet som billeddatabaser, 
mediedatabaser, workflow-løsninger, Image Management eller Media Asset 
Management løsninger.

Da rapporten og emnet der behandles fokuserer på håndtering af digitale 
billeder, men også en lang række andre digital aktiver (logoer, grafik, dokumenter, 
annoncer, brochure, præsentationer, lyd, filmsekvenser o.l)  har vi for 
enkelthedens skyld valgt digital asset management som fællesbetegnelse.

I Digital Asset Management løsningen håndteres både billeder, pdf-filer, grafik, tekster, 
præsentationer o.l. Digital Asset Management løsningen er den centrale „media-pool“ 
hvorfra digitale filer kan hentes ud til brug i forskellige formål.

DAM

Brochure

Aviser og fagblade

Corporate-/,
kampagne- 
websites,
eShops o.l.

Posters

TV

Mobil
Merchandise

On-line/trykte 
katalogerDAM
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© Eftertryk eller anden brug af indholdet i rapporten kræver foudgående skriftlig 
tilladelse fra Morten Bech Sørensen.
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INTRODUKTION TIL DIGITAL ASSET 
MANAGEMENT

”Vi har individuelle reklamebureauer til varetage markeds–
føringen af hvert af vores tre brands. Yderligere samarbejder 
vi med en designvirksomhed om udformningen virksomhedens 
grafiske profil og identitet. I marketingafdelingen producerer vi 
selv brochurer, magasiner og Powerpoints. Opdatering af vores 
websites udføres af vores kommunikationsafdeling. For blot få år 
siden havde vi ikke forestillet os, at vi skulle håndtere alle disse 
opgaver”

”Vi oplever, at der stilles stadig større krav til vores viden og 
vores evne til at holde mange bolde og projekter i luften. Som 
omdrejningspunkt for mange forskellige interessenter er det 
absolut nødvendigt, at marketing og kommunikationsafdelingerne 
får indarbejdet nye metoder som kan forenkle arbejdsgangene”

Hvor har digital asset management sin oprindelse
Virksomheder producerer og administrer i dag et stigende antal digitale 
mediefiler (billeder, annoncer, salgsmateriale, grafik m.m.) i forbindelse med 
markedsføring af produkter og budskaber. Disse mediefiler skal ofte bruges på 
tryk, på websites, på mange forskellige sprog og af mange forskellige mennesker. 
Der bruges således mere og mere tid på at producere og administrere billeder 
og andre marketingmaterialer. Samtidig bliver produktcyklussen inden for flere 
brancher kortere og kortere. Der er altså en tendens til, at marketingmaterialer 
forbruges hurtigere og hurtigere samt at Internettet er omdrejninspunkt for disse 
processer.

Hos større virksomheder er der samtidig et udpræget behov for, at kampagner 
og marketingaktiviteter kan gennemføres på tværs af medier og landegrænser, 
og at aktiviteter kan målrettes individuelle målgrupper. Hensigten er at opnå 
kortere ”time-to-market”,  bedre udnyttelse af marketingbudgettet samt 
konkurrencemæssige fordele.

Digital asset management er udsprunget af denne udvikling – behovet for at 
reducere omkostninger, og nødvendigheden af hurtigt at kunne eksponere 
virksomhed eller produkter bredt i forskellige medier og sammenhænge.

Digital asset management er et redskab, der tager hånd om problemstillingen. 
Med digital asset management anvises konkrete svar på, hvordan man opnår 
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hurtig og effektiv produktion, administration og distribution af digitale billeder og 
marketingsmaterialer.

Hvad er digital asset management?
Digital Asset Management anvendes som betegnelse for ny teknologi og 
arbejdsprocesser som en virksomhed kan anvende til at opnå effektivitet ved 
produktion, administration og publicering af digitale aktiver.
Digitale aktiver (digital assets) er betegnelsen for digitale filer, som enten har 
intellektuel eller kommerciel værdi for en virksomhed eller organisation. Digitale 
aktiver kan derfor både være produktbilleder, logoer, illustrationer, brochurer 
eller præsentationer, som anvendes til markedsføring af virksomheder eller 
produkter. Men digitale aktiver kan også være digitale kommunikations- eller 
informationsmaterialer som anvendes i eksempelvis dokumentations- eller 
undervisningssammenhæng.

Man kan betegne digital asset management som en forretningsløsning, hvor man 
søger en fornuftig balance mellem teknologi, arbejdsprocesser og systematisk 
håndtering af digitale aktiver. Kombineret rigtigt kan disse elementer sætte 
medarbejdere eller arbejdsgrupper i stand til at udføre deres marketing eller 
kommunikationsopgaver professionelt og effektivt. 

I det følgende gennemgår vi elementerne i en digital asset management løsning 
- Teknologi, Arbejdsprocesser og Digitale aktiver.

Digital indhold produceres af mange forskellige leverandører og indholdet skal oftes 
bruges i mange forskellige slutmedier. Marktingafdelingen er omdrejningspunkt for disse 
processer. Med digital asset management anvises en række svar på hvordan mediefilerne 
produceres, administreres, distribueres og genbruges på den smarteste måde.

Mediefiler produceres og genbruges  blandt 

mange forskellige indholdsleverandører.

Udveksling sker via Internettet

Marketing koordinerer og 

administrere aktiviteter og projekter. 

Internettet er værktøjet som gør det 

muligt at udveksle mediefiler mellem 

alle interessenter.

Mediefiler distribueres 

via Internettet til mange 

forskellige output kanaler

Marketing

Reklamebureauer

Webbureauer

Designbureauer

Fotografer

Prepress

AV

Websites

Mobil/PDA

Aviser

eShops

Magasiner

TV
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Teknologi - Digital asset management teknologien er et værktøj, som 
hjælper med at håndtere og publicere digitale billeder, annoncer, logoer, pdf-
filer og tilsvarende mediefiler. Ofte betegnes billeddatabaser som digital asset 
management-teknologi, men det er vigtigt at vide, at en billeddatabase blot er et 
af flere elementer i digital asset management løsningen.

Digital asset management-teknologien består typisk af en database, som anvendes 
til håndtering og lokalisering af digitale filer. Derudover består teknologien også 
af funktioner, som gør, at mediefilerne nemt kan kanaliseres til og anvendes i et 
givent trykt eller digitalt medie.

Arbejdsprocesser
Arbejdsprocessen, fra en idé bliver til, til en endelig reklame eller 
marketingaktivitet er gennemført omfatter flere delopgaver udført af flere 
forskellige aktører. Når vi taler om arbejdsprocesser, fokuserer vi på hvordan 
arbejdsrutinerne i hvert led kan optimeres, så man på kortest mulige tid, med 
mindst mulige fejl-magen, kan gennemføre hele arbejdsprocessen.

Optimering af arbejdsprocesser kan handle om automatisering af arbejdsrutiner 
– eksempelvis automatisk placering af billede og tekst på et website eller i en 
annonce. Men det kan i ligeså høj grad betyde, at man blandt medarbejdere 
og leverandørerne etablerer en kultur, hvor erfaringer og viden om de bedste 
arbejdsmetoder deles. Dette kaldes også for best-practices.

Digitale aktiver (digital assets) - Betegnelsen digitale aktiver (digital 
assets) dækker over en bred vifte af indholdstyper. Fra billeder, annoncer, 
brochurer og PowerPoint-præsentation til logoer, filmsekvenser eller lyd. 
Man kan sige, at en digital fil kan betragtes om et digitalt aktiv, når en række 
forudsætninger helt eller delvist er opfyldt. I næste afsnit ”lidt om digitale aktiver” 
beskriver vi nærmere, hvad digitale aktiver er. 

Digitale aktiver
Digitale aktiver er 
digitale filer, der typisk 
har en lang levetid og 
som repræsenterer 
enten kommerciel eller 
intellektuel værdi.

Digitale aktiver er filer 
udarbejdet på en måde, 
som gør dem anvendelige 
i mange forskellige 
sammenhænge og medier.
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(digitale aktiver)
Masterfiler forberedt til mange formål og medier

Digital Content
(digitalt indhold)
Flade filer udarbejdet til ét medie
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Når vi taler om digital asset management har vi fokus på elektronisk produktion, 
katalogisering og behandling af disse digitale aktiver.

Elementerne i en digital asset management-løsning er:

     1.  Teknologi der kan understøtte en hel reklame-, marketing-, eller   
 kommunikationsproces- fra idé til et færdigt digitalt eller trykt resultat.

     2.  De bedste arbejdsmetoder (best practices) for hvordan    
 arbejdsopgaver og procedure gennemføres.

     3.  Systematisk produktion, administration og publicering af digitale   
 aktiver (billeder, grafik, annoncer, filmklip, dokumenter m.m)

Lidt om digitale aktiver
Alt for ofte betragter man teknologien som den væsentligste del af en digital 
asset management-løsning. Men hjertet i en digital asset management-løsning er 
ikke teknologien, men i stedet de filer (billederne, annoncerne og logoer m.m.) 
som teknologien anvendes til at håndtere.
Mange virksomheder har gjort den fejl at opbygge billeddatabaser og digital asset 
management-løsninger med udgangspunkt i alt for ringe digitalt materiale. Disse 
løsninger kan teknisk være velfungerende, men de er i praksis ubrugelige på 
længere sigt, hvis ikke indholdet er korrekt udarbejdet.

Ønsker man at opbygge en langtidsholdbar digital asset management-løsning skal 
indholdet være udarbejdet, så man altid kan imødekomme behovet for flermedial 
anvendelse af det digitale indhold. Når forarbejdet er gjort ordentlig, kan de 
digitale filer, som håndteres i digital asset management-løsningen, betragtes som 
digitale aktiver.

Man definerer typisk digitale aktiver som digitale filer, der enten har en længere 
levetid, som har kommerciel eller intellektuel værdi, eller som digitale filer, der er 
forberedt til mangesidet anvendelse.

Forskellen mellem digitale aktiver (digital asset) og traditionelle 
digitale filer (content)
Digital asset management forveksles ofte med content management. Hvor digital 
asset management fokuserer på arbejdsprocesser og systematisk genbrug af filer i 
forskellige medier, handler content management om at styre og opdatere indhold 
på primært hjemmesider.

Billeder og grafik, der eksempelvis skal anvendes på en hjemmeside, udarbejdes 
oftest specifikt til det ene formål. For at disse elementer kan fremvises korrekt 
på hjemmesiden, er det nødvendigt, at indholdet er udarbejdet i en meget lav 
opløsning.
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Billeder og grafik der udarbejdet til et bestemt medie, kaldes også for ”flade” 
filer. De kan udelukkende anvendes til et bestemt formål, og der er normal ringe 
mulighed for at anvende filerne i andre sammenhænge og medier. Er et billede 
først optimeret til brug på en hjemmeside, er billedet opløsning reduceret så 
kraftigt, at billedet eksempelvis ikke kan anvendes til et trykt magasin. Samme 
problem opstår ofte også når der scannes billeder til tryk. Billederne produceres 
specifikt til en speciel papirkvalitet i en bestemt størrelse, hvilket også forringer 
anvendelsesmulighederne.

Et digitalt aktiv er er en fil, som har kommerciel eller intellektuel værdi og som 
har en længere levetid. Teknisk er disse file en form for basisfiler (masterfiler), 
som modsat ”flade” filer ikke er udarbejdet til et bestemt formål.

Det digitale masterbillede
En stor del af indholdet i en digital asset management-løsning vil normalt være 
billeder, og derfor bør man rette speciel opmærksomhed på billedhåndteringen 
i digital asset management-løsningen. For at man kan betragte et digitalt billede 
som en digitalt masterbillede, og dermed et digitalt aktivt, skal følgende krav til 
billedets tekniske komposition være opfyldt.

1. Medieuafhængigt farverum
Billedet skal så vidt muligt være udarbejdet i et medieuafhængigt farverum.

2. Medieuafhængighed opløsning
Billedet skal være udarbejdet i en opløsning som sikrer at billedet kan anvendes 
i maksimal størrelse i det medie, som kræver højeste opløsning. På baggrund af 
masterfilen skal det være muligt at produceres et ubegrænset antal variationer af 
billedet.

3. Color Management
Den digitale master fil skal indeholde en ICC-profil, så man styrer og ensretter 
kvaliteten af de billeder, der produceres ud fra den digitale master-fil.

4. Metadata
Billedet skal være beskrevet med tekstinformation (Metadata) der fortæller 
hvilken fil man har med at gøre.

Ved at producere billedmateriale efter master-princippet er det muligt at 
minimere den værdifulde tid man anvender på at bearbejde og versionere billeder 
til nye medier. Målet er så vidt muligt at gøre udgifterne til produktion af digitale 
billeder til en engangsudgift.

Den digitale master skal være udarbejdet i tilstrækkelig høj opløsning til, at filen 
kan anvendes i alle fremtidige medier. En fil, der både skal bruges på Internettet, 
i det trykte katalog og på plakater, skal som minimum være forberedt til brug på 
plakaterne, som er det medie, der kræver den højeste opløsning.
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Målet med digital asset management
I en tid hvor branding og markedsføring står øverst på mange 
virksomheders agenda, anvendes der enorme ressourcer på at få udarbejdet 
kommunikationsmateriale, designguides, reklamer, identitets- eller 
brandingprogrammer.

Resultatet af aktiviteterne kan enten være trykte eller digitale løsninger 
(salgsmateriale, websites, direct-mail kampagner, posters eller Out-door 
reklamer o.l) som omverdenen forbinder med en virksomhed eller dets 
produkter.

Når man vurderer afkastet af sådanne aktiviteter fokuseres der primært på 
effekten af kampagner, på hvordan budskaberne er adopteret hos kunderne, og 
hvilken indflydelse aktiviteterne har haft på salget. Men der kan også være god 
grund til at fokusere på, hvor omkostningseffektivt og professionelt opgaverne 
udføres, og på hvor meget markedsføring man reelt får for pengene.
 
I hele forløbet, fra en idé bliver skabt til et endelig produkt har ramt kunderne, 
ligger der ofte et enormt produktionsapparat og stort administrativt arbejde med 
koordinering, produktion og publicering af marketingbudskaberne. Dels internt 
hos virksomheden, men i særdeleshed også hos leverandørerne som koordinere 
eksempelvis fotografering, kampagner, website- og tryksagsproduktion. Disse 
arbejdsgange, hvad enten det er hos reklamebureauerne, trykkerier eller internt i 
marketingafdelingerne, er ofte ikke professionaliseret i tilstrækkeligt omfang.

I stedet for kun at fokusere på slut-produktet og ”toppen af isbjerget” kan 
marketingbudgetterne udnyttes langt bedre og omsættes i flere indtægtsgivende 

Ud fra den samme digitale master kan der skabes et uendeligt antal nye filer som kan 
bruges i forskellige medier og eventuelt også i forskellige versioner. Den digitale master 
er typisk et billede, men masteren kan også være et dokument eller en illustration.

Produktion af digital 
master

1. Fotografering/scanning 
eller produktion af 
dokument/illustration

2. Kvalitetsoptimering/ 
versionering

3. Kvalitetsgodkendelse/
prøvetryk/korrektur

4. Navngivning

5. Arkivering

Magasintryk
A5
300 dpi
CMYK
TIF

Website
200x300 pixels
72 dpi
RGB
JPG

PowerPoint
500x700pixels
100 dpi
RGB
JPG

Posterprint
100x200 cm
200 dpi
RGB
TIF

Digital Master
Max. opløsning
Medie Neutralt farveum
Metadata- EXIF, IPTC
ICC-Profil
Tif-, /PSD-format
Evt. versioneret

Version 1

Version 2

Version 3

Version 4
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aktiviteter ved at søge at optimere arbejdsprocesserne. Digital asset management 
behandler opgaven ved blandt andet at anvise svarene på følgende spørgsmål: 

   1.  Hvordan kan alle interessenter (medarbejdere / forhandlere /    
 distributører) få nem adgang tilgang til og mulighed for at anvende/  
 genbruge digitale billeder og marketingmaterialer?

   2.  Hvordan kan marketingmaterialer produceres og gengives i konsistent   
 høj kvalitet i alle de medier, der kommunikeres igennem?

   3.  Hvordan kan marketingmaterialer nemt publiceres i forskellige medier og  
 sammenhænge uden ekstraomkostninger?

   4.  Hvordan kan tiden det tager at producere digitale  og trykte    
 marketingmaterialer reduceres?

   5.  Hvordan reducerer man mængden af administrative opgaver, der er   
 forbundet med produktion, administration og publicering af    
 marketingmaterialer?

Har man svarene på disse spørgsmål, kan resultatet aflæses direkte på 
bundlinjen, og man har et godt afsæt for at kunne gennemføre mere målrettede 
markedsføring for det samme budget. Målet med digital asset management er 
derfor at udnytte eksisterende digitale ressourcer mere optimalt for derved at få 
mere kreativ, kvalitativ og målrettet markedsføring for marketingbudgettet

Digital distribution af mediefiler til leverandører og 
andre interessenter
De forskellige marketingaktiviteter, som udføres i en virksomhed, 
omfatter samarbejde med en bred vifte af både indholdsleverandører og 
distributionskanaler - interessenterne.

Hvor man før havde ganske få kontaktpersoner hos enkelte leverandører, har 
man i dag et langt større netværk af leverandører og distributionskanaler.
Udvikling er drevet af, at man internt selv løser mange mindre DTP- og 
produktionsopgaver og selv varetager kontakten til en bred vifte af leverandører. 
Dels til de traditionelle leverandører som trykkerier, prepress-virksomheder 
og reklamebureauer, men også til en række nye leverandører som blandt andet 
multimedie-, IT- og Internet-virksomheder.

Det er dermed en større logistik opgave at holde styr på digitale filer, projekter 
og leverandører. Men ved at bruge en digital asset management-løsning som 
omdrejningspunkt for arbejdsprocesserne, flyttes et relativt kompliceret og 
ustruktureret miljø med mange kommunikationslinier og aktører over til et 
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system, hvor der er overblik over alle digitale ressourcer er samlet og hvor der 
er styr på arbejdsprocesserne.
En af hovedpointerne med digital asset management er at forenkle 
kommunikationen i forbindelse med produktion af marketingmaterialer. 
Marketingafdelingen kan selv eller lade indholdsleverandører oprette digitalt 
indhold i det centrale system. Indholdet kan herefter anvendes af  medarbejdere, 
projektgrupper og forskellige andre interessenter. 

Hvem anvender digital asset management løsninger
Digital asset management-løsninger kan og bliver anvendt i forskellige typer 
virksomheder til at håndtere digitale aktiver og til at effektivisere og understøtte 
marketingarbejde og/eller publiceringsprocesser. Digital asset management 
anvendes dog meget forskelligt afhængigt af virksomhedernes tilgang til den 
digitale udfordring. I den følgende giver vi tre eksempler på, hvordan digital asset 
management anvendes hos:

1. Produktion, industri, og servicevirksomheder.
2. Den grafiske industri.
3. Det offentlige.

1. Produktion, industri og servicevirksomheder

Processen, fra  idé skabes til en endelig kampagne lanceres på markedet, er ofte 
kompliceret og fyldt med fejlkilder. Hvor det trykte medie tidligere var det foretrukne 
publiceringsmedie, anvendes der nu mange forskellige trykte og digitale medier som 
publiceringskanaler. Digital Asset Management tager hånd om udfordringen ved at 
muliggøre publicering af det samme digitale indhold i forskellige trykte og digitale 
medier. Man undergår blandt andet ekstraomkostninger i forbindelse med klargøring 
af marketingmaterialerne til nye medier eller segmenter - resultatet er at man kan få 
mere målrettet markedsføring for det samme budget, konsisten brandkvalitet og kortere 
„time-to-market“.

Billed- og 
media arkiv

Arkivering, 
publicering 
og genbrug af 
digitale aktiver

Indholdsleverandører
Reklamebureau
Designbureau
Webbureau
Fotograf
Prepress
Audio/Video

 Marketingchef
  Kommunikationschef
 Produktchef

Time-to-market

Poster

Website

 Produktion Distribution

Udvikling Publicering

Salgsmaterialer

Kataloger Tryk

Print Præsentation

Distribution

Merchandise Produktion Distribution

Audio/Video Digitalisering Udsendelse

Offentlige sektor
 

Private virksomheder

Forbrugerne

Produktion af Digital 
Master
Mater billeder, Master-
dokumenter, Master grafik

Digital asset management  I  Systematisk produktion, arkivering og publicering af digitale aktier



17

Hos produktion, industri og servicevirksomhederne, som er den gruppe af 
virksomheder vi primært fokuserer på i denne rapport, anvendes digital asset 
management til at strømline marketingprocessen. Herunder til at højne kvalitet af 
branding-programmerne, til at reducere omkostningerne, til at skabe leverandør 
uafhængighed samt til at forbedrede projektgruppers og leverandørernes 
samarbejdsmuligheder.

Digital Asset Management hos V&S Group

Hos De Danske Spritfabrikker og V&S koncernen er digital asset management-
løsningen centralt mediearkiv for størstedelen af virksomhedens digitale billed- 
og marketingmateriale. Digital asset management-løsningen optimerer det digitale 
workflow ved at automatisere flere forretningsprocesser. Løsningen indeholder 
eksempelvis funktioner til kvalitetsstyring af billedmateriale, automatisk 
billedfangst og billedpublicering samt rettighedsstyring. 

V&S‘s digital asset management-løsning er også et omdrejningspunkt for flere 
af virksomhedens markedsføringsaktiviteter, og den kan gradvist udvides til at 
opfylde behovet for både national og international distribution af billeder og 
marketingmaterialer. Med afsæt i Digital asset management-løsningen kan der 
skabes flere individuelle brand-websites, hvor alt digitalt indhold trækkes fra det 
centrale billed- og marketingarkiv.

En central filserver fungerer som en „media-pool“ hvor alle V&S koncernens digitale 
filer er arkiveret. Hovedkontorets marketingafdeling kan via en webbaseret brugerflade 
se og anvende samtlige billeder fra billedarkivet. Lokale kontorer eller betroede 
samarbejdspartnere kan via samme brugerflade også tilgå billedarkivet. Men de kan 
kun se billeder, annoncer og logoer m.m. som har relevans for deres lokale markeder. 
En væsentlig funktion i billedarkivet er billedserveren der dels sørger for fremvisning 
af billederne i billedarkivet, men som også kan publicere billeder til kampagnewebsite, 
online designmanualer, digitale brandguides eller tryksagsproduktioner. Opbygningen 
sikrer alt alle interessenter har adgang til opdateret mediamateriale og at det samme 
mediamateriale kan anvendes automatisk i flere forskellige medier.
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2. DAM i den grafisk industri
I den grafiske industri har digital asset management-løsningerne typisk to 
funktioner. Dels anvendes løsningerne til at optimere og strømline interne 
processer i forbindelse trykte og digitale produktioner. Samtidig ser man, at 
løsningerne typisk anvendes til at give online-tilgang til digitale mediemateriale for 
kunder og samarbejdspartnere. Funktioner kan anvendes forskelligt afhængigt af 
hvilke opgaver virksomhederne søger at løse.

Digital Asset Management hos Egmont Magasiner A/S

Hos Egmont Magasiner anvendes digital asset management løsningen til at 
strømline det redaktionelle forløb og den grafiske produktion – fra fotografen 
optager et billede, eller et billede modtages fra et billebureau, gennem den 
redaktionelle proces og frem til det trykte resultat. Digitale aktiver som enten 
kan genbruges, som kan have relevans for andre Egmont selskaber eller som 
potentielt kan sælges, arkiveres i en online tilgængelig billeddatabase.

I takt med at medierne konvergerer øges både den vertikale og horisontale værdi 
af digital asset manageement løsningen for Egmont Magasiner. Vertikalt i kraft 
af effekten ved at kunne publicere, genbruge og sælge digitale aktiver via online-
medier. Horisontalt via effektivisering af den redaktionelle og grafisk proces samt  
via en generel styrkelse af magasin og ugebladskvaliteten.

Digital asset management løsningen hos Egmont Magasiner er omdrejningspunkt for 
store dele af det redaktionelle arbejde. En række fastlagte retningslinjer og processer 
sikre et optimalt billedflow. Billedatabasen giver alle medarbejderne mulighed for at 
kvalitetsvurdere og anvende billeder. Via Internettet kan billeder og andre digitale aktiver 
downloades.

3. Det offentlige

Alt for damerne
Produktionsproces med Fotostation

Billeder flyttes til Alt editorial

Server
Software
Windows server
Index Manager
Color Factory
Distribution Manager
FotoWeb 2.7
Acrobat Distiller

Mac arbejdsstationer
Klient software
OS 9.2 (OSX)
FotostationED (5.1)
FotostationPro (5.1)
FotoXstream
HNJ/SmartPaste
QuarkXpress/InDesign
Adobe Illustrator (CS)
Adobe PhotoShop (CS)
MS Office

Fotograf navn
Uge nr.
Opgavenavn

Fotografer
Alt Editorial

PDF-til arkiv

PDF

Print til pdf

CANON

EPSON

Opslaget og billederne er færdige.
Billedprocessering via FotoXstream
er ikke nødvendig.  

Billedbehandler modtager
layout. CMYK konvertering,
USM, størrelse, opløsning og
fritlægning i Photoshop.

Billedbehandler opdatere
QuarkXpress dokument med
færdige billeder.

PDF til arkiv

Redaktion

Opgave: Modtagelse og kopiering
af billeder.

Proces: En mappe med nye bille-
der Browses“ via Fotostation

Billeder udvælges og flyttes ind

på Alt Editorial.

Billeder placeres i en af mapperne
Alt_Tekst_Billeder, Bruger eller
Redaktion.

Redaktion

Opgave: Arkivering af tekst.

Proces: Tekst udarbejdes og arki-
veres i samme mappe som bille-
derne. Enten i mappen
Alt_Tekst_Billeder, Bruger eller
Redaktion

Tekst som er redaktionelt god-
kendt til  brug i Alt for damerne,
markeres med statusfarve grøn. 

Layout

Opgave: Layout

Proces: Opslag layoutes med bil-
leder, tekst, grafik og farver.

Billeder skaleres efter ønske og
mulighed.

Der printes korrekturprint.

Prepress - billedbehandling

Opgave: CMYK-konvertering.

Proces: Via FotoXstream konver-
teres billederne til CMYK (Gravure
eller Offset). Billeder beskæres
efter udsnit og størrelse.

Billedbehandling i Photoshop - far-
vejusteres, USM m.m.

Prepress-fædiggørelse

Opgave: Highres print og digitalt
prøvetryk

Proces: Via QXP printes PS-fil til
Acrobat Distillers som genererer
pdf. Pitstop checker alle PDF’er for
fejl.

Highend redaktionelt print på
Canon printere. Simuleret prøve-
tryk printes på Epson 4000.
Prøvetryk verificeres efter ISO
standard.

Tryk & FærdiggørelseBilledlevering

Digitale billeder leveres via FTP
eller på CD til redaktionen.

FTP program: Fetch (Mac) eller
Total Commander (PC).

Leverandører: Fotografer, billed-
bureauer m.fl.

Layout

Opgave: Placering af tekst og bil-
lede i QuarkXpress

Proces: Mappen Alt_Tekst_Billede
browses. Word-dokument og bille-
der til opgaven fremvises.

Billeder trækkes over i Quark-
Xpress. Tekst importeres via
QuarkXpress med HNJ Engine.

Billedbehandling i Photoshop
- farvejusteres, USM m.m.

Brugere

Redaktion

Artikler

Breve om alt
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Hos offentlige organisationer bliver digital asset management løsninger typisk 
anvendt  ved digitalisering af arbejdsfunktioner – primært i forbindelse med 
håndtering af billedmateriale. Digitaliseringen medvirker til reduktion af 
omkostningerne i forbindelse med administration af billeder, til at effektivisere 
og strømline arbejdsgangene, til at sikre bevaringen af de digitale billeder for 
eftertidens brugere samt til at forbedre serviceniveauet overfor offentlighed og 
forskning m.fl.

Digital asset management hos Ørestadsselskabet

Ørestadsselskabet har et stort behov for at kunne opbevare, distribuere og 
genbruge billeder. I historisk sammenhæng er det vigtigt, at eftertidens forskere 
og planlæggere kan hente eksakt informationom tilblivelsen af Metro og Ørestad. 
En stor opgave med at forsyne medier og offentlighed med billeder løses også 
med digital asset management løsningen.

Brugergrænsefladen på Ørestadsselskabets digital asset management løsning er 
baseret på den eksisterende designlinje. Derved kan løsningen anvendes som del af 
de øvrige intra- og internetfaciliteter og samtidig indgå naturligt som en del af den 
visuelle identitet. Nye billeder kan uploades til DAM løsningen fra enhver computer 
med internetadgang. Efter placering i arkivet indekseres billederne med nøgleord og 
billedtekster samt et unikt arkivnummer svarende til et fysiske billedarkiv. Billederne 
bliver yderligere oprettet i en kategoristruktur, som sikrer, at man med ganske få klik 
med musen kan finde og downloade de ønskede billeder.
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5 grundelementer i digital asset management løsningen
Med Digital asset management fokuseres der på at udnytte teknologi (software 
og hardware) til at arkivere, finde, dele, distribuere og genbruge digitale filer. 

Målet er at forbedre arbejdsprocesserne, at reducere omkostningerne og 
strømline marketing- og publicerings cyklusen. 

En af forudsætningerne for at nå de ønskede mål er, at man har adgang til og 
mulighed for at anvende billeder, annoncer og logoer m.m. Normalt vil billed- 
og mediedatabaser blive anvendt til at løse denne opgave. En billeddatabase er 
en væsentlig del af en digital asset management løsning, men en række andre 
elementer er væsentlige for digital asset management løsningens styrke.

De væsentligste grundelementer i digital asset management løsningen er:

1. Digital politik Retningslinjer for hvordan digitale   
 filer produceres og genbruges

2. Metadata standard Ensartet metoder beskrivelse og   
 navngivning.

3. Billed- og mediedatabase  Teknologi til arkivering af digitale   
 filer

4. Søgefunktion Søgeredskaber, som gør at digitale   
 aktiver hurtigt kan lokaliseres.

5. Publiceringsserver Teknologi til publicering af digitale   
 aktiver som sikre hurtig anvendelse.

1. Digital politik
For at få succes med digital asset management initiativerne er det nødvendigt at 
etablere en fast politik for, hvordan man udarbejder digitale billeder, annoncer, 
logoer og tekst m.m. Målet med denne politik er at foretage et skifte fra 
produktion af "flade” filer til produktion af masterfiler, som kan genbruges i 
mange sammenhænge og medier.

2. Metadata standard
Dine digitale mediefiler har først værdi, når de nemt kan findes og anvendes. I en 
digital asset management løsning har tekstningen af de digitale ressourcer derfor 
stor betydning for løsningens styrke, og man bør have en standard for hvordan 
filerne tekstes. Denne information kaldes også for metadata.

Metadata kan beskrives som data, der beskriver data. Eksempelvis den tekst 
der beskriver et digitalt billede, eller den tekst der beskriver, hvad et dokument 
indeholder, eller hvem der er ophavsretshaver til et dokument. Hvordan data 
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er beskrevet har stor betydning for hvor hurtigt brugerne af digital asset 
management løsningen kan finde og genanvende indholdet.

Arbejdet med indtastning af metadata kan gøres mere eller mindre smidigt 
afhængig af de funktioner som tilbydes i det enkelte digital asset management 
system. Et professionelt digital asset management systemet bør som grundregel 
indeholde en database, der understøtter internationale standarder som 
eksempelvis Dublin Core Metadata-skabelonen. Dublin Core er en de facto 
standard indenfor metadata-beskrivelse af dokumenter og filer.

Når der mere specifikt er tale om billeder og andre mediefiler, er der flere og 
flere filformater og digital asset management teknologier, der understøtter IPTC* 
standarden og brug af EXIF** data.

*IPTC  er forkortelsen for organisationen International Press Telecommunication Council. IPTC har fastsat en 

industristandard for, hvordan nyheds og mediefiler kan beskrives. Meta data kan ofte gemmes i IPTC felter som en 

del af den fysiske digitale fil. Fordelen ved brug af IPTC-informationer er derved at den fysiske digitale fil ikke blot er 

forberedt til mangesidet anvendelse – filen indeholder også en beskrivelse af selve filen.

**EXIF En anden metadata standard er EXIF. EXIF data følger oftest billeder, der fotograferes med digitalt kamera. 

EXIF beskriver alle de tekniske detaljer omkring billedet - eksempelvis hvor og hvornår billedet er taget, opløsning, 

farverum og filformat m.m.

3. Billed- og mediedatabase
Oftest taler man kun om billeddatabaser. Med i digital asset management 
løsningen skal der håndteres langt mere en blot billeder. Alle typer mediefiler, fra 
billeder, logoer og illustrationer til PDF-filer, PowerPoint-filer, Quark/InDesign 
dokumenter, lyd og film klip bør kunne håndteres af løsningen.

I flere billed- og mediedatabaser kan man oprette et ubegrænset antal forskellige 
filtyper. Man får derved mulighed for at udvide billed- og mediedatabasen til også 
at omfatte eksempelvis AutoCad tegninger, gif-filer eller filtyper, som vi i dag ikke 
har taget i anvendelse. Billed- og mediedatabasen er central omdrejningspunkt 
for digital asset management-løsningen, som sætter brugerne i stand til hurtigt at 
arkivere digitale filer. 

4. Søgefunktion
Søgefunktionen i digital asset management løsningen skal muliggøre søgning i alt 
det metadata information, som er tilknyttet filerne. Avancerede søgefunktioner 
er et ”must”, specielt i større billed- og mediearkiver, så søgninger kan foretages 
hurtigt og give et helt præcist og specifikt søgeresultat. Søgefunktionen er ofte en 
integreret del af billede- og mediedatabasen.

5. Publiceringsserver
Publiceringsserveren anvendes, når digitale aktiver er fundet ved hjælp af 
søgefunktionen. Billedserveren gør, at en medie fil hurtigt kan klargøres til et 
givent medie for herefter nemt at kunne anvendes i en videre arbejdsproces. 
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Avancerede billedservere tilbyder brugerne at konvertere billeder og 
dokumenter ud til specielle formål, i forskellige størrelser og kvaliteter.

I en digital asset management-løsning anvendes billed- og mediedatabasen til at gøre 
digitale filer tilgængelige. Teknologien er stadig et af de væsentligste omdrejningspunkter 
for digital asset management løsningen, men der er mange andre funktioner, der er 
centrale for løsningens styrke. En DAM-løsning indeholder grundlæggende 5 elementer. 
Den tekniske del af DAM-løsningerne kan afhængigt af behov skaleres til at indeholde 
flere funktioner og dermed bidrage yderligere til effektivisering af marketing- og 
publiceringsprocessen.

Hvilke andre funktioner kan være væsentlige i en digital 
asset management løsning?
De fem nævnte punkter er grundelementerne i en digital asset management 
løsning. Nogle digital asset management-løsninger målretter sig mod enkelte 
processer, mens andre forsøger at levere én samlet understøttelse af alle 
væsentlige processer. 

I afsnittet ”Fremtiden for digital asset management” forklarer vi, hvordan digital 
asset management kan indgå som en integreret del af en virksomheds øvrige 
forretningsløsninger. I forbindelse med en langsigtet strategi for digital asset 
management løsningens funktion, kan man i den forbindelse vurdere, hvilke andre 
faciliteter der kan være interessante. Man kan overveje følgende elementer og 
funktioner.

 •  Projektstyrings værktøj
 •  Procedure for kvalitetssikring og godkendelse
 •  Funktioner til automatisk annonce og katalog produktion
 • Dynamisk versionering af materialer til udvalgte målgrupper,   
  lande og markeder.
 • On-line oversættelse af tekster
 • Integration til online designguide og brandportaler
 • Statistik og analyse for brug af billeder og marketingmaterialer
 • Overblik over mediebrug, budgetter og aktiviteter
 • Integration til produktion og lagerstyring af tryksager
 • Print on demand
 • Lagerstyring af POS materialer og merchandise. 

Søgeord,
Nøgleord, 
Billedtekster
Produktnr.
Copyright

Digital Master  +  Metadata  + Billed- & Mediedatabase  +  Søgning  +  Publicering 

Søgning efter 
metadata

Automatisk 
versionering 
og publicering

Billed- & 
Mediadatabase
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 • Integration til andre forretningsløsninger – produktkataloger,   
  ERP, CMS og CRM-løsninger.
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Resultatet af digital asset management

”Efterhånden fungerer vi mere som bibliotekarer end 
marketingkoordinatorer. Vores arbejde går med at servicere 
kolleger og leverandører og med forsendelse af billeder og 
marketingmaterialer” 

”Der er overhovedet ikke styr på de digitale billeder. Alt 
billedmateriale ligger spredt rundt i forskellige afdelinger og hos 
forskellige leverandører. Vi ser ofte, at vores billeder i alt for ringe 
kvalitet.

”Vi stiller tit os selv spørgsmålet, om hvor stor en del af 
marketingbudgettet der spises op af administration”

Udbredelsen af digital asset management blandt danske virksomheder er i en 
forholdsvis tidlig fase. De initiativer, der er iværksat har mere karakter af første 
billeddatabaser end egentlige digital asset management-løsninger.

Den primære årsag er, at de første softwareprodukter på markedet udelukkende 
fokuserede på at løse en administrativ byrde ved primært at fokusere på at 
anvende DAM-softwaren til arkivering og fremfinding af billeder. I dag kan 
det arbejde gøres nemt med selv simple databaseværktøjer eller via Content 
Management systemer.

Men digital asset management skal understøtte og optimere alle de digitale 
arbejdsopgaver, som indgår i marketing- eller publiceringsprocessen. Både 
produktionen, håndteringen og distributionen af marketingmaterialerne skal 
kunne gennemføres professionelt.  

Taktisk og strategisk resultater med DAM
Digital asset management kan anvendes både taktisk og strategisk til at opnå 
en række forretningsmæssige resultater. Taktisk i form af procesforbedringer 
og reducerede omkostninger samt til at opnå generel bedre visuel kvalitet. 
Strategisk til at forbedre konkurrenceevnen og salget samt til at skabe nye 
indtjeningsmuligheder.

De resultater man har opnået hos virksomheder, der gennem en årrække har 
arbejdet systematisk med digital asset management er relativt veldokumenteret. 
Det er dog ofte forskelligt fra virksomhed til virksomhed hvilke fordele man 
opnår, og hvordan man har opnået resultaterne.

Resultaterne af digital asset management kan deles op i hhv.:
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1. Procesoptimering og omkostningsreduktion 

2. Forbedret kvalitet af billeder og marketingmaterialer

3. Forbedret konkurrence og indtjeningsevne

I det følgende gennemgår vi mere detaljeret, hvordan man opnår disse resultater.

1. Procesoptimering og omkostningsreduktion
Procesforbedringerne skal søges ved at reducere tidsforbrug på bearbejdning af 
marketingmaterialerne, der skal anvendes i nye medier eller på nye markeder. 
Yderligere gennem videndeling blandt medarbejdere og interessenter samt via et 
mere gennemskuelig og problemfrit workflow. Målet er at accelerere den tid, der 
forbruges på at producere marketingmaterialerne og dermed reducere ”time-to-
market”.

Omkostningsreduktionen kan hentes på både de faste og variable udgifter. 
Reduktion af de faste udgifter omfatter brug af færre medarbejdere til at udføre 
opgaverne eller ved out-sourcing af arbejdsopgaver. 

De variable omkostninger kan reduceres eksempelvis i forbindelse med køb af 
ydelser og produkter hos færre leverandører og via et mere gennemskueligt 
leverandørnetværk. Yderligere er det muligt at reducere omkostningerne ved 
systematisk at genbruge billeder og marketingmaterialer og via parallel publicering 
af  materialet i både trykte og digitale medier.

1. Digital asset management kan føre til procesoptimering og 
omkostningsbesparelser ved:

A.  At systematisere og skabe overblik over alle virksomhedens   
 billeder og marketingmaterialer.

B. At gøre det muligt hurtigt at lokalisere virksomhedens billeder og  
 marketingmaterialer.

C. At gøre søgning efter billeder og marketingmaterialer mere   
 effektiv.

D. At undgå at digitale aktiver forgår.

E. At reducere antallet af leverandører.

F. At undgå at man producerer de samme billeder og    
 marketingmaterialer flere steder i virksomheden, i lokale   
 afdelinger eller hos flere leverandører.

G. At ensrette informationen om procedure for produktion af   
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 billeder og marketing-materialer.

H. At minimere tidsforbruget på indsamling og håndtering af billeder  
 og marketingmaterialer.

I. At minimere tiden der anvendes på korrektur, godkendelse og   
 revision af marketingmaterialer.

J. At gøre det enklere at versionere marketingmaterialer til lokale  
 markeder og målgrupper.

K. Dynamisk at kunne publicere billeder og marketingmaterialer til  
 brug i forskellige trykte og digitale medier.

L.  Automatisk at producere marketingmaterialer baseret på data fra  
 andre systemer.

M. At muliggøre automatisk oversættelse og versionering

Når man arbejder med digital asset management er procesforbedringerne samt 
besparelserne det mest enkle at vurdere effekterne af. Effekten kan måles direkte 
i besparelser på indkøb fra færre leverandører og besparet forbrug af tid hos 
medarbejderne.

2. Øget kvalitet af billeder og marketingmaterialer
Med digital asset management er det muligt at forbedre og ensrette kvaliteten 
af billed- og marketingmaterialer og deraf skabe mere konsistens i den visuelle 
markedsføring.

1. Hvis en digital asset management-løsning dækker det totale behov for billeder 
og marketingmaterialer i og omkring virksomheden, vil enkeltpersoner, afdelinger 
og leverandører optage og producere færre billeder og marketingmaterialer selv.

A. Dette vil skabe større konsistens i brugen af materialerne og   
 skabe en mere ensartet eksponering af virksomheden og dets   
 produkter.

2. Hvis man indfører automatiseret produktion og publicering af billeder, 
annoncer, salgsbrochure og andet marketingmateriale vil versionering og kvalitet 
kunne kontrolleres fra centralt hold. 

A. Der vil blive genproduceret færre marketingmaterialer hos lokale  
 partnere eller datterselskaber, hvilket vil skabe mere konsistens  
 og bedre brandkontrol. En overordnede brandstrategi og   
 designlinje vil være nemmere at vedholde.

3. Hvis en virksomhed bliver bedre til at dele best practices, vil det bedste 
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materiale, de bedste billeder og bedste idéer blive brugt flere steder. Lokale 
afdelinger, datterselskaber eller distributører vil være mindre tilbøjelig til at 
uarbejde egne marketingmaterialer. 

I en virksomheder med mange omfattende marketing og branding-aktiviteter vil 
digital asset management have positiv afsmittende effekt på virksomhedens brand.

3. Forbedret konkurrence og indtjeningsevnen
Introduktionen af digital asset management kan påvirke indtjenings- og 
konkurrenceevnen hos virksomheden positivt ved at reducere den tid, det tager 
at lancere produkter og eller kampagner. Dette sker fordi den tid det tager at 
producere, versionere og distribuere marketingmaterialer reduceres væsentligt.
Digital asset management gør det muligt at gennemføre salgsaktiviteter på 
kortere tid, at målrette salgsaktiviteterne overfor specifikke målgrupper og 
forbrugere samt til at forbedre evnen til hurtigt at lancere nye produkter og 
ydelser.
Digital asset management kan reducere den tid går med at:

1. Udarbejde marketingmaterialer

A.  Indsamling af materialer og information.
B.  Projektkoordinering
C.  Revision og korrektur af marketingmaterialer
D.  Oversættelse til regionale markeder
E. Versionering til forskellige medier – f.eks.: web, brochurer,   
 posters m.m.
F. Versionering til udvalgte målgrupper og segmenter

2. Producere marketingmaterialer

A. Igennem integration til trykkerier, web og produktionsbureauer, 
 leverandører af reklameartikler, print og poster leverandører   
 samt andre producenter.

B. Ved at kunne udarbejde professionelle versioner af    
 marketingmaterialerne via selvbetjening og uden brug af   
 reklamebureauer og andre leverandører.

C. Via integration og brug af data fra andre forretningsløsninger.   
 Produktdatabaser, prislister, kundedatabaser o.l.

3. Distribuere marketingmaterialer

A. Igennem integration til distributionssystemer.
B.  Via on-line distribution af digitale materialer.

Reduktionen af produktionscyklussen for marketingmaterialer er særdeles vigtig 
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hos virksomheder, der arbejder på markeder med kort produkt livscyklus. 
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Fremtiden for DAM
De overordnede trend for digital asset management er øget fokus på 
automatisering samt integration til andre løsninger og systemer, der også indgår 
i marketing værdikæden. Det kan være til dtp-programmer, produktdatabaser, 
CRM-løsninger, Content Management-systemer, mønstringssystemer, 
analyseværktøjer, ERP systemer og lign. Resultatet bliver større portal-løsninger/
Enterprise Content Management løsninger, som understøtter flest mulige 
kommunikations-, marketing- og brandingprocesser. Disse løsninger betegnes 
ofte grafiske portaler, brandportaler eller marketingportaler.

Denne trend understreger nødvendigheden af, at man bør have en langsigtet 
digital asset management-strategi der kan udgøre det for det basale fundament 
for fremtidig professionalisering af marketing og kommunikation. Uden digital 
asset management bliver det svært at perspektivere den digitale udvikling.

Det væsentligste mål for virksomheder, der indfører integrerede digital asset 
management løsninger, er reduktion af marketingmaterialernes produktionscyklus 
og derigennem kortere ”time-to-market”.

Digital asset management løsninger, som vi kender dem i dag, vil formentlig ikke ændre 
sig væsentlig i fremtiden hvor modulopbyggede løsninger vil blive foretrukket som 
platform for integration til brand- og marketingportaløsninger.

Næste fase i digital asset management udviklingen vil derfor være rettet mod 
yderligere brug af automatisering samt på at skabe synergi med værktøjer 
og processer der indgår i marketing- og kommunikationsarbejdet. Denne 
tendens underbygges blandt andet af at store internationale Enterprise 
Content Management udbydere som Interwoven og Documentum har opkøbt  
henholdsvis MediaBin og Bulldog der begge har rangeret blandt ledende selskaber 
på digital asset management markedet.

Digital Asset management

CMS ERP CRM

Enterprise Content Management
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DAM STRATEGIEN

”Det er nødvendigt, at vi kan producer vores salg- og 
marketingmateriale hurtigt samt at vi kan målrette vores 
kampagner mod individuelle kunde segmenter”

”Vi har tidligere brugt alt for mange penge på at producere 
og administrere vores digitale billeder. Med vores digital 
asset management-system kan alle vores kolleger og 
samarbejdspartnere selv hente og genbruge billeder”

”Vi sælger mærkevarer, og det er tvingende nødvendigt med en 
ensartet høj kvalitet af både vores digitale og trykte reklamer”
” Vi har brugt et betragteligt beløb på etablering af digital asset 
management løsningen, men vi vurderer, at investeringen allerede 
var betalt tilbage efter 6 måneder”

”Det er nødvendigt at vi har fleksibilitet til at vælge den 
leverandør, som er billigst eller som vi finder bedst egnet til at 
produce de enkelte opgaver”

”2 år blev der spildt på at forsøge selv at udvikle billeddatabase-
systemet. Til sidst blev projektet lukket ned, uden at vi var 
kommet i mål. Vi fandt i stedet en billeddatabaseløsning til 
30.000 kr. som opfyldte samtlige vores behov”

”Vi baserede vores digital asset management løsning på en 
svært tilgængelig og lukket teknologi som har gjort det vanskeligt 
at komme videre med nye initiativer og videre udbygning af 
løsningen”

”Teknologiproducenten gik konkurs - vi har brugt halvandet 
år og store ressourcer på at komme videre af en ny og mere 
fremtidssikker vej”

Hvad driver investeringerne i digital asset management?
En række faktorer har indflydelse på de investeringer, der foretages i digital asset 
management løsninger.
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Disse faktorer er:

  1.  Besparelser

  2.  Konkurrencesituation

  3.  Branding effekten

  4.  Konvergens

  5.  Leverandør uafhængighed

Besparelser
Behovet for at reducere omkostninger i forbindelse med administration og 
publicering af billeder og marketingmaterialer er den altoverskyggende drivkraft 
bag digital asset management-investeringerne. Stort set alle virksomheder, 
der iværksætter digital asset management initiativer oplever, at der bruges 
unødvendig meget tid på at administrere og søge efter blandt andet PowerPoint 
præsentationer, digitale billeder, annoncer og andre tryksager. Enten i forbindelse 
med servicering af salgsstyrken, lokale afdelinger og ledelsen. Eller i form af den 
tid, der forbruges hos reklamebureauer og andre leverandører på administration.  
Denne administrative belastning omfatter også tidsforbrug på versionering og 
korrektion af billeder, præsentationer og annoncer.̈

Konkurrence situationen
En anden faktor som har indflydelse investeringerne i digital asset management 
er konkurrencen virksomheder imellem. Det gælder for alle om at være først 
på markederne med produkter, information og kampagner. Dem der behersker 
denne disciplin bedst vil også have den bedste evne til at afsætte produkter og 
ydelser. Derfor har de metoder, som anvendes til produktion, håndtering og 
publicering af digitale mediefiler afgørende betydning for konkurrenceevnen.

Digital asset management anvendes til at forbedre konkurrenceevnen ved 
at forenkle og effektivisere marketing- og publiceringsprocessen. Det kan 
eksempelvis være via  automatisering af overflødige arbejdsrutiner eller ved at 
forenkle eksisterende arbejdsgange. Samtidig anvendes digital asset management 
løsningen som omdrejningspunkt for de best practices og guides, som findes 
for virksomhedens marketingaktiviteter. Målet er at opnå den kortest mulige 
marketingcyklus samt at få mest mulig markedsføring for budgettet.

Branding
Ensartet branding og konsistens i kvaliteten af marketingmaterialerne er en 
væsentlig drivkraft bag digital asset management investeringerne. Primært hos 
større internationalt orienterede virksomheder er opgaven med vedholde design 
og identitet på tværs af landegrænser og kulturer et stort arbejde.

Det er væsentligt, at man fra centralt hold har styr på den visuelle 
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kommunikation, og kontrol med hvilke billeder og marketingmaterialer som 
produceres og publiceres. Digital asset management er blandt andet med til at 
sikre, at de billeder og marketingmaterialer som reklamebureauer, fotografer og 
andre kreative anvender store ressourcer på at udarbejde, faktisk også anvendes 
i de forskellige medier og lande. Brug af digitale masterfiler er en grundlæggende 
forudsætning for at opnå ensartet branding og konsistent kvalitet af billeder- og 
marketingmaterialer.

Konvergens
I dag tales der meget om konvergens, og hvordan trykte og digitale kanaler 
anvendes til at kommunikere budskaber og information. Konvergens betegnes i 
følge Gyldendals ordbog som ”to linjers retning mod det samme mål”. Og netop 
behovet for både at få information kommunikeret via digitale og trykte kanaler 
har affødt behovet for digital asset management løsninger.

Digital asset management løsningen understøtter konvergens og idéerne med 
flermedial publicering på to væsentlige områder: 

A. Som nævnt tidligere i rapporten tager en Digital Asset Management løsningen 
udgangspunkt i brug af masterfilen. Med masterfilen får man mulighed for at 
versioneres og præsenteres det samme indhold i forskellige sammenhænge og 
medier.

B. Yderligere fokuserer digital asset management på automatisering og dynamisk 
publicering og på hvordan digitale filer nemmest kanaliseres via medierne og frem 
til målgruppen.

Leverandøruafhængighed
Der er i dag en tildens til, at virksomheder ønsker hel eller delvis kontrol over 
egne brands- og marketingmaterialer.

I vid udstrækning varetager marketingafdelingerne koordineringen af projekter 
i samarbejde med en række forskellige reklamebureauer, web-bureauer, design 
virksomheder eller forskellige trykkerier. Denne opgave kræver, at man har 
mulighed for at dirigere sine digitale aktiver hen til de leverandører, som skal 
løse de enkelte opgaver. Samtidig udføres flere og flere grafiske opgaver internt, 
hvilket fremmer behovet for nem adgang til alt marketingmaterialer.

Hvor den digitale mediehåndtering tidligere var decentral, er der i dag tydeligt, 
at man søger en vis uafhængighed ved at etablere digital asset management-
løsningen centralt eller i neutralt regi - løsninger som kan anvendes internt og 
som kan tilgås af mange forskellige leverandører og partnere.

Resultatet er øget fleksibilitet i forhold  sine medieleverandører -muligheden for 
at blive låst fast i et samarbejde, baseret på teknologisk stavnsbinding, reduceres 
betydeligt.
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Digital Asset Management faserne
Implementeringen af digital asset management betyder, at ny teknologi tages 
i brug, og at der skal arbejde indgående med forandring og tilpasning af 
eksisterende arbejdsprocesser - både internt, såvel som hos din virksomheds 
leverandører. Introduktionen af digital asset management kan derfor være en 
større organisatorisk opgave som ikke løses på en gang. Vi mener derfor, at man 
bør introducere digital asset management over en længere periode.

Man kan med fordel opdele et digital asset management forløb i tre faser.
Fase 1 fokuserer på at forenkle arbejdsprocesser, der vedrører produktion, 
håndtering og publicering digitale billeder og marketingmaterialer. Fase 2 
fokuserer på at forbedre workflows. Herunder at automatisere arbejdsrutiner.
Fase 3 fokuserer på integration til andre forretningssystemer.

Man kan med fordel opdele et digital asset management forløb i tre faser. Fase 1 
fokuserer på at forenkle arbejdsprocesser, der vedrører produktion, håndtering og 
publicering digitale billeder og marketingmaterialer. Fase 2 fokuserer på at forbedre 
workflows. Herunder at automatisere arbejdsrutiner. Fase 3 fokuserer på integration til 
andre forretningssystemer.

Digital asset management faserne

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Forenkling af 
arbejdsprocesser

Forbedring af workflow og 
automatisering

Integation  til 
forretningsløsninger

PROCESOPTIMERING OG 

OMKOSTNINGSREDUKTION

SYSTEMATISERE OG SKABER 

OVERBLIK OVER ALLE BILLEDER 

OG MARKETINGMATERIALER

HURTIGT LOKALISERING AF 

BILLEDER.

SØGNING EFTER BILLEDER 

GØRES EFFEKTIVT

SIKRE GENBRUG AF BILLEDER

FÆRRE LEVERANDØRER

BILLEDER “GENPRODUCERES” 

FLERE STEDER.

ENSRETTE INFORMATION OM 

PRODUKTION AF BILLEDER

MINDRE TIDSFORBRUG PÅ 

HÅNDTERING AF BILLEDER

FORBEDRER KVALITETEN 

AF BILLEDER OG 

MARKETINGMATERIALER

KONSISTENS I MARKEDSFØRING  

OG KOMMUNIKATION VED AT 

GENBRUGE DET SAMME DIGITALE 

MASTERBILLEDE I FORSKELLIGE 

MEDIER.

KONTROL MED AT DET ER 

DE KORREKTE BILLEDER DER 

ANVENDES.

I VIRKSOMHEDER MED 

MANGE OMFATTENDE 

MARKETINGAKTIVITETER VIL 

BILLEDBASEN HAVE POSTIVI 

INDFLYDELSE PÅ BRANDET.

FORBEDRER 

KONKURRENCE- OG 

INDTJENINGSEVNE

KORTERE ”TIME-TO-MARKET”

MULIGHED FOR VERSIONERING 

AF BILLEDER OG DOKUMENTER 

TIL LOKALE MARKEDER.

INTEGRATION TIL WEBSITES, 

BRANPORTALER, WEBSHOPS, 

ERP LØSNINGER, ONLINE 

KATALOGER O.L
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Fase 1. Forenkling af arbejdsprocesser 
For at sikre et godt afsæt med digital asset management-initiativerne bør 
man i fase 1 primært fokusere på forbedring af de metoder, man anvender til 
produktion, håndtering og distribution af primært billeder, men også andre 
marketingmateriale.

Disse initiativer kan eksempelvis omfatte:

A. Etableringen af en billedpolitik.

B. Fastlæggelse af procedure for produktion af digitale billeder og    
 marketingmaterialer.

C. Beskrivelse af  metode for indtastning af metadata.

D. Metoder til søgning efter medieaktiver.

E. Etablering af ansvarsstruktur for digital asset management projektet

F. Indsamling af/oprydning i mediefiler som skal anvendes i DAM-løsningen.

G. Scanning/fotografering af billeder i masterfil-udgaver.

H. Etablering af et digitalt billed- og mediearkiv med on-line rettighedsstyret  
 adgang.

Fase 2. Forbedring af workflow og automatisering
Anden fase kan handle om etablering af workflows samt automatisering af 
arbejdsrutiner. 

Anden fase kan eksempelvis omfatte:

A . Automatiseret publicering og klargøring af billeder til forskellige   
 slutmedier.

B. Dynamisk generering og versionering af annoncer, salgsbrochurer m.m. til  
 lokale afdelinger eller markeder.

C. Indførelse af redskaber som forbedrer eksterne funktioners muligheder  
 for at samarbejde og dele viden, herunder generel forbedring af  projekt- 
 ledelsesværktøjerne.

Hvor man i første fase koncentrerer kræfterne om de basale elementer i digital 
asset management-løsningen, vil fase to primært fokusere på videndeling, kortere 
marketingcyklus samt reduktion af den tid, det tager at producere og distribuere 
billeder og marketingmaterialer.
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Fase 3. Integration til forretningssystemer
Tredje fase fokuserer på integration til virksomhedens øvrige IT-systemer 
samt digital understøttelse af alle marketing- og kommunikationsprojekter. 
Løsningen vil i denne fase få mere karakter af en portal, som foruden at lette en 
administrativ byrde og kan anvendes som marketing- eller kommunikationsafdelin
gens forretningsløsning.

Ved at integrere digital asset management-løsningen med de øvrige 
forretningsløsninger og IT systemer vil man opnå en række fordele og synergier.

A. Data fra CRM systemet vil vi kunne udnyttes til automatisk produktion af  
 annoncer og salgsmaterialer, der kan målrettes udvalgte kundegrupper.

B. Produktinformation eller priser fra ERP systemet vil kunne anvendes   
 i digital asset management-løsningen. Der vil være sikkerhed for, at   
 produktbeskrivelser og priser altid er korrekt opdateret.

C. Marketinganalyse data og resultater vil kunne sammenlignes med   
 produktionsomkostninger og indflydelse på salget. Disse informationer   
 har vital betydning for fremtidig aktiviteter og erfaringer vil kunne   
 genbruges i nye aktiviteter lokalt som internationalt.

D. Integration til andre systemer betyde at virksomhedens digitale    
 aktiver nemmere vil kunne anvendes i ERP systemet, på virksomheds-   
 eller brandportaler, på individuelle subsites og måske endda på fakturaer  
 der udskrives til kunderne.
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Business case – beskriv de forretningsmæssige mål
Som man har oplevet med mange andre IT projekter ser man ofte også, at DAM 
initiativer strander tidligt eller også opnår man ikke de ønskede resultater. Det 
kan eksempelvis være på grund af for ringe forarbejde, manglende overblik, 
manglende projektledelse eller på grund af umoden teknologi.

Hvilke mål har du og hvordan opnår du dem 
Man vil skulle investere en del tid og ressourcer på etablering af digital asset 
management løsningen og på at nå de ønske forbedringer. Det er derfor en god 
idé at uarbejde en mindre business case som beskriver under hvilke forhold og 
med hvilke metoder man kan nå sine mål og opnå det størst mulige afkast af 
investeringerne. Baggrunden er...

...at business casen er beslutningsgrundlag for virksomhedens ledelse og 
medvirkende til, at der allokeres de nødvendige ressourcer til projektet 
og til at nå målene.

...at business casen er en forudsætning for at kunne udarbejde en 
kravspecifikation, som kan ligge til grund for køb og installation af digital 
asset management teknologi.

...at business casen er køreplan og omdrejningspunkt for deltagerne i 
projektet.

Hvad indeholder en DAM business case
En business case tager udgangspunkt i og beskriver de eksisterende 
arbejdsrutiner og funktioner. Dermed synliggør man, hvilke områder som kan 
effektiviseres, og hvor digital asset management vil have den største effekt. 
I forlængelse af denne situationsbeskrivelse anbefaler business casen konkrete 
initiativer, som kan iværksættes for at opnå de ønskede forbedringer. 
Konklusionen og hjørnestenen i business casen er ROI analyse som viser den 
optimale tilbagebetalingsmodel for de investeringer og forandringer, som man 
iværksætter.
Indholdet i en business kan eksempelvis være følgende:

1. Introduktion
2. Konklusion
3. Introduktion til digital asset management
4. Udgangspunkt for business casen
5. Analyse af situation og status i virksomheden
6. Forslag til udvikling og målsætning – 1. Fase*
7. Forslag til udvikling og målsætning – 2. Fase*
8. Forslag til udvikling og målsætning -  3. Fase*
9. ROI analyse
10. Bilag: Spørgerammer, interviews, referater m.m.
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Business casen bør blandt andet anvise konkrete anbefalinger til hvordan man 
når målsætningen og stille krav om forandring. Disse forandringer kan potentielt 
møde modstand og være en barriere for succes. I kapitlet ”Best practices ved 
implementering af digital asset management” giver vi en række bud på hvordan 
man eliminere disse barriere.

Når du udarbejder businesscasen, bør du være kortfattet, konkret og beskrive 
målsætningerne i ikke tekniske vendinger.
* Se også kapitlet ”digital asset management faserne”

Valg af DAM teknologi - Hvilken teknologi kan hjælpe os 
med at nå de forretningsmæssige mål 
Med business casen i hånden og med et godt kendskab til de forretningsmæssige 
behov og mål, har man en godt grundlag for valg af digital asset management 
teknologi. Digital asset management teknologi er forskellig og kan understøtte 
forskellige processer i den enkelte virksomhed.

Nogle systemers styrke ligger i mulighederne for at katalogisere, administrere 
og genfinde digitale mediefiler. Andre systemer er mere workflow-orienteret og 
rettet mod at skabe den mest effektive grafiske produktionsproces. Dine behov 
og ønsker sammenholdt med producenternes oprindelige idé med softwaren bør 
have afgørende indflydelse på dit valg af teknologi.

Tre kategorier af digital asset management systemer
Digital asset management-teknologien skal anvendes til at håndtere 
virksomhedens mange digital billeder og marketingmaterialer. Teknologien 
skal sætte brugerne i stand til hurtigt at kunne lokalisere billeder, dokumenter 
logoer m.m. og til nemt at kunne anvende disse i et givent intern eller ekstern 
arbejdsproces eller medie.

Digital asset management løsninger, som kan opfylde dette behov opdeles typisk i 
de følgende tre kategorier.

  1. Egen udviklede løsninger

  2. Nicheløsninger

  3. Totalløsninger

I det følgende gennemgår vi kendetegnene ved de forskellige modeller.

Egen-udviklede løsninger
Disse løsninger er oftest udarbejdet af interne IT-afdelinger og udsprunget af 
en tro på at ”selv-gjort-er-vel-gjort”, og at intern udvikling vil være bedre og 
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billigere end at købe et DAM-produkt som allerede findes på markedet. DAM 
løsningernes forholdsvise høje introduktionspris samt tidligere tiders manglende 
dokumentation for effekten af løsningerne, driver udviklingen af de egen-
udviklede løsninger.

Egen-udviklede løsningerne er kendetegnet ved at have en kort holdbarhed og 
ved at være dårlig forberedt til at imødekomme de faktiske behov som man 
normalt møder i et digital asset management forløb. 
Virksomheder der selv udvikler løsninger har ofte oplevet, at udviklings-
omkostningerne overstiger udviklingsbudgetterne. Løsningerne opfylder sjældent 
alle de behov, som man møder i et digital asset management forløb. Ofte når 
egen-udviklede løsninger ikke at tjene et reelt formål for den virksomhed, som 
har finansieret udviklingen før de kasseres og erstattes af en best of-breed eller 
totalløsninger.

Niche-løsninger (best-of-breed)
Denne kategori af løsninger repræsenterer største delen af de digital asset 
management løsninger, som etableres i dag. Niche-løsninger gør brug af flere 
forskellige markedsledende tekniske komponenter som selvstædigt kan opfylde 
en funktion og som samlet fungerer, som et samlet digital asset management 
system. Eksempelvis kan billeddatabasen være fra én leverandør, mens 
publiceringsserveren eller modulet til versionering af tryksager kan være fra 
andre leverandør.

Erfaringerne viser, at man skal gå forsigtig til værks, når digital asset management 
løsninger opbygges efter denne legoklods-model. Der er eksempler på, at 
nogle af de løsninger, der findes på markedet er svære at tilpasse til forskellige 
arbejdssituationer eller-IT løsninger. Simpelthen fordi den anvendte teknologi 
ikke har fuldt den øvrige IT verdens udvikling.

Med en niche-løsningen baseret på anerkendte teknologier og 
databasestandarder er der gode muligheder for at kunne tegne et fornuftigt 
fremtidigt perspektiv for digital asset management. Ved opbygning af niche 
løsninger bør man dog sikre sig, at man altid har den nødvendige tekniske 
kompetence inden for rækkevidde - enten internt eller via en leverandøren.

Total løsninger 
Totalløsninger udmærker sig ved at tilbyde alle de faciliteter, som man kan 
formode at få brug for i et digital asset management-system. Der er ofte tale 
om ambitiøse systemer, som både kan løse interne workflow opgaver og 
som samtidig kan udnyttes til on-line distribution af digitale filer og i portal 
sammenhæng.

Total løsninger leveres fra én teknologi-producent som ofte må opretholde et 
betragteligt udviklingsapparat for at kunne videreudvikle og servicere løsningerne. 
Derfor har total løsninger ofte også en særdeles høj introduktionspris, og 
producenterne har forholdsvis få kunder. 
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Oprindeligt har teknologiproducenterne bag totalløsningerne haft den 
grafiske industri som primære målgruppe. Men der er en tildens til, at salget 
af total løsninger i højere grad rettes mod større internationalt orienterede 
virksomheder. Køberne af total løsninger er i dag derfor både større private 
virksomheder med interne reklae/produktionsafdeling samt virksomheder, der 
lverer trykte og digitae publicerigsydese.

Intern installation eller hostet løsning
Et digital asset management system kan etableres og sættes i drift på en af de to 
følgende måder:

    1. On-site løsning.
 Du får installeret DAM-løsningen internt og sørger 
 selv for daglig drift og vedligeholdelse.

    2. Hostet løsning
 Du får løsningen hostet hos en partner, som
 varetager drift og vedligeholdelse.

On-site løsningen
Løsninger, der er installeret og i drift internt, er mest udbredte hos 
virksomheder, der har en større in-house produktion af grafiske udgivelser. Det 
er typisk virksomheder i den grafiske industri, på reklamebureauer eller i private 
virksomheder med internt reklamebureau eller grafisk afdeling.

Med en intern digital asset management installation skal man selv varetage 
drift og vedligeholdelse af systemet, hvilket kan være en større udfordring, 
hvis ikke man har adgang til den nødvendige kompetence. Hvis idéen med 
digital asset management systemet primært er at optimere interne grafiske 
produktionsprocesser, vil man få mest gavn af en intern installation. Den daglige 
administration, katalogisering og direkte anvendelse af billeder og dokumenter 
foretages nemmest via interne netværk. 
Spørgsmålet er, hvor nemt man kan distribuere digitale filer til leverandører 
og afdelinger, og hvor nemt integration til websites og forretningsløsninger kan 
foretages?

Hostet løsninger
Løsninger der hostes hos en eksternt partner, vælges af virksomheder som har 
en udpræget decentral opbygning med mange forskellige samarbejdspartnere, 
lokale afdelinger eller leverandører.
Med en hostet løsning bliver man fri for at skulle vedligeholde software og 
hardware. Yderligere er det ikke nødvendigt at opbygge specialkompetencer 
inden for digital asset management-teknologien.

Selve den daglige administration og tilgang til løsningens funktioner sker normalt 
via en web browser. Styrken af de hostede løsninger er derfor bestemt af 
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muligheden for at  administrere og anvende systemet via Internettet.
En hostet løsning kan enten etableres i ASP-form (virksomheden lejer DAM 
systemet), eller man kan købe systemet og betale hosting-partneren for at hoste, 
vedligeholdelse og supportere DAM-løsningen.

Kravspecifikationen 
Det er nærmere undtagelsen end reglen, at IT-projekter både overskrider 
tidsplan og budget.  Ofte uden at forventningerne til selve løsningen er indfriet.
For at begrænse, og i bedste fald eliminere problemerne, er det nødvendig med 
en kravspecifikation, som kan bruges ved valg af digital asset management system.
En række af de virksomheder, som vi har interviewet i forbindelse med 
tilblivelsen af denne rapport har gjort sig erfaringer med udformning af 
DAM-kravspecifikationer. Andre har på baggrund af fejlslagne projekter og 
problematiske implementeringsforløb kunnet formidle gode råd, som kan være 
gavnlige for andre virksomheder.

Vi har sammenfattet disse betragtninger med vores egne erfaringer i de følgende 
anbefalinger.

Tag udgangspunkt i den forretningsmæssige målsætning
Kravspecifikationen er udgangspunkt for en endelig aftale om køb af et digital 
asset management-system og fungerer som en del af køberens og leverandørens 
aftalegrundlag. Kravspecifikationen bør udarbejdes på baggrund af de strategiske 
og forretningsmæssige mål. De forretningsmæssige mål bør være beskrevet i en 
business-case, som belyser hvilke arbejdsprocesser som kan optimeres.

Undgå at blive for detaljeret – brug use cases
Når du laver kravspecifikationen, bør man undgå at blive for detaljeret omkring 
enkelte funktionen i DAM løsningen. I stedet bør man mere overordnet fokusere 
på at beskrive de arbejdsopgaver, som teknologien skal være med til at eliminere 
eller optimere. Denne form for beskrivelse af kravene kaldes også for ”use-
cases”.

Mange gør den fejl at beskrive systemets funktioner alt for detaljeret – ofte fordi 
man hos en bestemt leverandør er blevet imponeret af specielle funktioner i et 
system. Bliver kravspecifikationen for detaljeret, kan man potentielt udelukke 
andre leverandører, som måske på andre områder, havde det bedst egnede 
system. En anden risiko ved at blive for detaljeret er, at man fjerner fokus 
fra virksomhedens målsætning og ikke i det nødvendige omfang får anskaffet 
teknologi som reelt understøtter de konkrete behov.

Gode råd ved opbygning af kravspecifikationen.

1. Undgå at blive for detaljeret i beskrivelsen af løsningen
2. Tag ikke udgangspunkt i et specifikt produkt
3. Brug use cases*  og visualisering af ønskede arbejdsgang til at beskrive   
 kravene
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4. Beskriv de problemer som systemet skal håndtere i de forskellige   
 arbejdsgange
5. Skab forbindelse mellem de forretningsmæssige mål og kravene

* Eksempel på Use Case

En kunde skrev i kravspecifikationen:
”DAM systemet skal indeholde statistik over alle handlinger i DAM systemet”.
Efter købet af DAM systemet fandt kunden ud af, at systemet godt nok 
indeholdte en logfil over alle aktiviteter i DAM-løsningen. Kunden skulle dog selv 
udvikle et værktøj, som kunne hente og præsentere informationen før en egentlig 
statistik var brugbar. Kunden vurderer at have meromkostning på ca. 30.000 kr. i 
forbindelse med denne tilretning.

I stedet for at beskrive funktionen kunne kunden med fordel have beskrevet 
hvilken arbejdsopgave, som skulle udføres:

”Administratoren logger på DAM-systemet med brugernavn og password. 
Administratoren kan i en statistikmenu få overblik over alle de handlinger og aktiviteter, 
der er foretaget i DAM-systemet. Administratoren kan i tal og grafik se, hvilke brugere 
der har besøgt systemet, og hvilke marketing- og billedmaterialer, der er downloadet. 
Statistikken skal bruges af marketingafdelingen til synliggøre, hvilke digitale billeder og 
marketingmaterialer, brugerne anvender.”

Ved at beskrive DAM systemets funktion ved hjælp af use casen vil det være 
vanskeligt at gradbøje kundens behov og ønsker til en statistikfunktion.
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VALG AF LEVERANDØR

”Vælg leverandøren med omhu og fokuser på, om leverandøren 
har digital asset management som primært forretningsområde. Vi 
valgte en leverandør, som tilbød hostede løsninger som en niche 
ydelse - det har vi fortrudt”

Et digital asset management system kan købes direkte hos softwareproducenten 
eller via et forhandlernetværk. Forhandlernetværket betegner man ofte 
som såkaldte Value Added Resellers (VAR). Value Added Resellers er enten 
lokale forhandlere/distributører eller virksomheder, som tilbyder digital asset 
management som hostet løsninger. 

Derudover findes der en række virksomheder, som tilbyder digital asset 
management som en tillægsservice i forlængelse af, at man i forvejen fungerer 
som grafisk leverandør til kunderne. Disse virksomheder omfatter blandt andre 
trykkerier, reklamebureauer, IT-konsulentvirksomheder.

Digital asset management-systemer udbydes derfor enten i en traditionel form, 
hvor softwaren installeres og vedligeholdes på kundernes egen hardware. 
Alternativ kan digital asset management-systemet erhverves som en online hostet 
løsning eller service.

Hvilken leverandørtype man vælger vil variere fra virksomhed til virksomhed. 
Typiske baseres valget af leverandør på den eksisterende IT-politik og på 
marketing- og kommunikationsafdelingernes struktur og strategi. Yderligere 
vurderes det, hvilke fordele og ulemper, der er ved at vælge en hostet løsning 
frem for intern installation.

Et af de første spørgsmål som man skal belyse er, om man ønsker en on-site eller 
hostet løsning. Man kan i den forbindelse vurdere, om der er fordele forbundet 
med at starte med en hostet DAM løsning som på sigt kan flyttes til eget IT-miljø.
Valg af leverandører kræver grundige overvejelser, der omfatter budgettering, 
belysning af teknologiens mulighed for at blive indpasset i virksomheden samt 
vurdering af muligheden for at tilpasse eksisterende arbejdsprocedure til 
teknologien. Balancen mellem disse forhold har afgørende betydning for både valg 
af teknologi og leverandør.

Hvordan griber vi det an?
For at kunne træffe det rigtige valg af leverandør, og deraf også teknologi, bør 
man de grundlæggende forberedelser være på plads.  Business casen skal være 
på plads, og man må have et klart billede af, hvilke forretningsmæssige mål, som 
man søger at opfylde. Strategien har betydning for dit valg af enten en intern 
installeret eller hostet løsning.
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Kravspecifikationen, som har afsæt i din business case, skal være færdiggjort.
Kravspecifikationen skal beskrive, hvilke funktioner som er vitale for din løsning. 
Fokuser på din virksomheds behov og ikke bestemte funktioner som er set under 
demonstrationer.

Longlist/shortlist
Prioriter de opgaver der skal løses på kort sigt og dem der skal løses på 
lang sigt. Sammenhold disse med leverandørens muligheder og erfaringer 
med at understøtte disse processer. Vurdér, eventuelt i samarbejde med IT-
afdelingen om teknologien kan skaleres til at indgå i den langsigtede digital asset 
management strategi.

Generelle leverandørforhold
Med digital asset management iværksætter du helt nye initiativer, som kan 
have vital forretningsmæssig betydning. Og leverandørens evne til at yde en 
professionel service har afgørende indflydelse på, hvor stor succes man får med 
digital asset management.
Vurdér derfor altid leverandørens fundamentale forretningsmæssige grundlag og 
evne til at understøtte netop dine behov.

Leverandørens strategi
Hvilken strategi ligger til grund for leverandørens forretning, og hvordan tilgår 
leverandøren digital asset management? Hver leverandør kan have individuelle 
forretningsmæssige mål, som man søger at opfylde. Man bør derfor vurdere, 
hvordan leverandørens strategi kan supplere og skabe synergi for virksomhedens 
egen målsætning.

Vision
Leverandørens vision afspejler ofte det fremtidige perspektiv, og den udvikling 
der kan tegnes for digital asset management-løsningerne. Er visionen at opfylde 
behovet hos mindre virksomheder, eller søger man at levere løsninger, der 
opfylder behovet hos større internationale virksomheder? Hvilke kunde 
segmenter og kundetyper henvender leverandøren sig til, og hvordan kan 
fokuseringen tænkes af influere på udviklingen af din digital asset management 
løsning? Er løsningen tænkt som værende en workflow løsning til optimering af 
interne grafiske produktionsprocesser, eller er løsningen tænkt som et on-line 
værktøj til distribution af billeder og marketingmaterialer.

Finansiel styrke
Uanset hvilken leverandørform man vælger, er det væsentligt at vurdere hvor 
godt økonomisk teknologiproducenten og leverandøren er funderet. Det er 
væsentligt at stille spørgsmål omkring  teknologiproducentens og leverandørens 
evne til at forblive på et konkurrencepræget marked. Hvad gør man i det tilfælde 
at teknologi producenten eller leverandøren lukker forretningen? Tag højde for 
denne situation, og planlæg hvordan du kan komme videre med din digital asset 
management løsning. Både hvis leverandøren eller software producenten går 
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konkurs, eller hvis du på sigt måtte ønske at skifte teknologi eller leverandør.

Referencer
Som ved ethvert andet køb er referencer essentielle for leverandørvalget. Hvilke 
erfaringer har leverandøren med digital asset management-leverancer, og hvilke 
erfaringer har eksisterende kunder haft med leverandøren. Træk altid et par 
referencer og få eventuelt mulighed for at se allerede implementerede løsninger.

Service & Support
Efter installation af et digital asset management system efterlades mange kunder 
med et system som basalt fungere efter hensigten. Erfaringerne viser, at løsninger 
gradvist skal tilpasses til nye arbejdsmetoder eller i takt med teknologiens 
udvikling.

Det er derfor nødvendigt at have dokumentation for, at den fremtidig udvikling 
også kan understøttes med service og support fra leverandøren. I hvilket omfang 
kan I forvente at modtage support og vedligeholdelse fra leverandøren, og hvilke 
omkostninger der er forbundet med dette?  Dette punkt bør være beskrevet i 
en service og support aftale. En service og support aftale kan også omfatte en 
præcisering af forhold og omkostninger ved opdatering af software.

Vælger du en hostet løsning, bør du yderligere fokusere på, om digital asset 
management er et opprioriteret forretningsområde, og om virksomheden 
kan garantere og dokumentere professionel IT-service og support. Det kan 
eksempelvis være i form af en service level agreement (SLA), som beskriver 
omfanget af de ydelser, som man køber - back-up procedure, oppetids garanti og 
supportniveau m.m.

Praktisk afprøvning af digital asset management systemets basale funktion er et 
”must”, før der træffes valg om leverandør. Man bør give sig tid til at gennemgå 
de funktioner, som man har prioriteret i kravspecifikationen og udgå at træffe 
leverandørvalg på et udokumenteret grundlag. Vær opmærksom på, at stort set 
alle systemer kræver en eller anden tilpasning i forhold Jeres behov. Få eventuelt 
tilpasning af systemets funktioner beskrevet i en købsaftale.

Implementering
Med mindre man har valgt at udvikle sit digital asset management system 
fra bunden, vil implementeringen typisk blive foretaget i samarbejde med 
teknologiproducenten eller en implementeringspartner.

Som udgangspunkt vil leverandøren forestå installation af teknologien. Inden 
den tekniske installation bør kunde og leverandør indgå en aftale som omfatter 
tidsplaner og mile-stones for hele installationen.

Installation af teknologien bør omfatte tilpasning af teknologiens funktioner. 
Tidsplanen bør tage udgangspunkt i de tre faser som implementeringen strækker 
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sig over. Derudover bør aftalen også omfatte træning og uddannelse af systemets 
ansvarlige brugere. Yderligere bør det mellem leverandøren og kunden aftales at 
første fase af installationen afsluttes med en afleveringsforretning, hvor systemets 
funktioner sammenholdes med kravspecifikation og prioriteringer.

I forbindelse med implementering bør man overveje fordele og ulemper ved køb 
digitale asset management teknologien direkte hos leverandøren eller via en 
implementering partner.

Pris & Ydelse
Budgettering og det samlede overblik over omkostninger er prioriteret høj hos 
alle beslutningstagere. Da de fleste leverandører afsætter deres teknologi efter 
modulprincippet, kan det være vanskelig at vurdere de reelle omkostninger til 
digital asset management.

Ved etablering af en intern digital asset management løsning indeholder en 
typisk startpakke serversoftware samt et mindre antal brugerlicenser. Skal flere 
brugere, end oprindeligt tiltænkt, senere anvende digital asset management 
systemet vil du skulle tilkøbe flere brugerlicenser.

Samme princip gør sig gældende for de funktioner som findes i løsningen. En 
traditionel installation indeholder en række grundfunktioner og faciliteter. 
Ønsker man eksempelvis at eksterne brugere skal tilgå de digitale billede og 
marketingmaterialer via Internettet,  skal man typisk foretage tilkøb i  form at 
moduler som muliggør on-line adgang.

Nogle leverandører afregner antallet af brugere, der har on-line adgang som 
brugerlicenser. Ønsker man at etablere et on-line miljø hvor både interne og 
eksterne funktioner har online adgang til alt indhold, skal man specielt holde være 
opmærksom på disse licensbetingelser. 

Hardwareomkostninger er et andet omkostningsparameter, som man må 
inddrage i budgetteringen.  Man vil skulle håndtere og distribuere særdeles store 
datamængder og der stilles derfor specielle krav til hardware (servere, back-up, 
storage o.l) samt netværkskapacitet.

De totale omkostninger ved udrulning af digital asset management løsningen 
omfatter foruden software og hardware også omkostninger i til installation, 
tilpasning af systemet, uddannelse og drift.

Den samlede omkostning kan sammenholdes med de besparelser og proces-
forbedringer, som man opnår og danne grundlag for en tilbagebetalingsmodel som 
synliggøre værdien af digital asset management initiativerne.
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BEST PRACTICES VED IMPLEMENTERING 
AF DIGITAL ASSET MANAGEMENT
” Det har været svært at få forskellige faggrupper til at anvende 
en fælles løsning - det nytter ikke med et DAM-system, når 
lokale kontorer kører parallelle billedarkiver”

”Vores ledelse fokuserer udelukkende på salgsresultatet og ikke 
marketingprocessen – desværre er der aldrig afsat ressourcer 
til effektivisering af de digitale processer så vi bedre kan 
understøtte salget”

”Vores marketingafdeling er de første, der mærker besparelserne 
– Det er svært at planlægge langsigtet, når initiativer som skal 
fremme en omkostningseffektiv marketingproces ambuteres.”

”Teknologien har været for umoden, og leverandøren har ikke 
haft den nødvendige forretningsmæssige forståelse for vores 
behov”

”Vi har været bundet til en leverandør, og det har gjort det svært 
at indgå samarbejde med forskellige bureauer og trykkerier”

”Vi har behovet, men har hverken ressourcer eller kompetencer 
til at etablere et digital asset management system. Hvordan 
kommer man nemt igang og rigtigt fra start.”

Forudsætninger for succes
Ved introduktionen af ny teknologi og forandringen af arbejdsprocesser vil man 
møde barriere, som har betydning for, om man opnår den ønskede succesen.  
Disse barriere kan være:

 1. Internt organisatoriske eller kulturelle barriere

 2. Tekniske og systemmæssige barriere

 3. Strategiske og Procesmæssige barriere

 4. Eksterne barriere fra leverandører

Forandringsprocessen ved indførelse af digital asset management strækker sig 
over flere faser og kan forventes at tage en årrække. Det er først og fremmest de 
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organisatoriske ændringer, der tager tid.

Følgende er en samling af best practices og processer ved implementering 
af digital asset management løsninger, som kan anvendes til at reducere eller 
eliminere barriere for succes.

Internt organisatoriske/kulturelle barrierer
For at få udbytte af digital asset management initativet er det vigtigt, at løsningen 
understøttes af en række ændringer i organisationen.

1. Generelle principper bag forandringsledelse ved digital asset 
management initiativer

A.  Forandringen kan opleves som en trussel
B. Ledelsen skal støtte og bakke initiativet fuldt op
C.  Sørg for at de nødvendige kompetencer er på plads hos projektledelsen
D.  Alloker de nødvendige økonomiske ressourcer til projektet.
E.  Søg ekstern konsulentbistand.
F.  Virksomheden må internt udvælge en overordnet projektansvarlig,   
 som har det totale ansvar for DAM-projektet. Denne person skal ”eje”  
 DAM projektet og være motiveret til hele tiden at sætte DAM-løsningen  
 øverst på dagsordnen.
G.  Tag så mange som muligt med på råd i forbindelse med udformning af   
 løsningen. Marketingassistenter, dtp’er, informationsmedarbejdere,   
 bibliotekarer og produktchefer m.fl. kan have input til DAM-   
 løsningens opbygning (kategorisering, søgemuligheder,     
 billedpolitik m.m.) Accept har afsmittende effekt.
H.  Søg at så mange som muligt får en del af deres ønsker med i    
 forandringen.
I.  Brug forbedring af arbejdsprocedurer, nedlæggelse af rutineprægede   
 og kedelige arbejdsopgaver og dermed besparelse af tid, som argument   
 for initiativerne.

2. Indsamling, strukturering og digitalisering af virksomhedens 
billeder, mediefiler og marketingmaterialer

A. Find alle de billeder, medie og marketingmaterialer i organisationen,   
 der kan forventes at skulle bruges igen. Foretag denne indsamling blandt  
 medarbejdere, afdelinger og leverandører.
B. Antallet af billeder og marketingmaterialer i løsningen har en    
 selvforstærkende effekt. Der er vigtigt at lancere løsningen med en   
 større mængde indhold som dækker organisationens behov.
C. Kontakt alle der eventuelt kan have selvstændige billedarkiver og ’egne’   
 billeder.
D. Nedlæg parallelle arkiver i afdelinger eller hos leverandører.
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Indsamlingen af billeder og marketingmaterialer kan være næste umuligt - 
forbered processen og sæt en skæringsdato på ”sidste indleveringsfrist” på filer, 
som skal bruges i løsningen. Vær opmærksom på at nogle leverandører vil kræve 
betaling for at udlevere det digitale mellemmaterialer, der ligger til grund for 
tryksagsmateriale.

3. Vær struktureret og grundig
A. Følg op på initiativerne både internt og eksternt.

B. Gå systematisk til værks.

4. Få tingene gjort – ”manglende tid”
A. Indsamling af billeder og strukturering af metadata er særdeles    
 tidskrævende. Brug evt. ekstern hjælp og tilknyt eventuelt en bibliotekar.

B. Hvis implementeringsprocessen stækker sig over for lang tid, kan   
 processen gå i stå.

C. Jo kortere tid, der går fra indsamling af de digitale filer til lancering   
 af digital asset management løsningen, jo mere oplever deltagerne og   
 medarbejderne projektet som proaktivt og fremadskridende.

5. Standardisering af det indkomne billeder og 
marketingmaterialer
A. Etabler metadata-standard for beskrivelse af billeder og    
 marketingmaterialer.

B.  Spørg alle om deres behov.

C.  Styr indtastningen af metadata med hård hånd.

D.  Standardiser opløsning og filformater.

E.  Kassér alt materiale, som ikke opfylder krav til kvalitet, opløsning og   
 filformater.

F.  Etabler processer til kvalitetskontrol af billeder og marketingmaterialer.

6. Workflow
Hvis løsningen indeholder workflow er følgende principper vigtige.
A.  Forsøg at tilnærm workflowet til de systemer og programmer, der er i   
 brug.

B.  Forsøg at lave enkle og ensartede workflows på tværs af organisationen.

C.  Brug dummy assets til at teste workflows.
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D.  Lav en grundig uddannelse af de involverede

7. Markedsføring og lancering af løsningen
A. Vær sikker på at den nødvendige support er tilgængelig ved lancering.

B. Vær sikker på at alle, der er afhængige af DAM-løsningen, er blevet   
 uddannet.

C. Understøt lanceringen af løsningen med dokumentation og visualisering  
 af løsningens funktioner. Uddannelse og informationsmateriale bør   
 supplere lanceringen.

D. Få brugerne til at se mulighederne i stedet for forhindringerne.

Tekniske/systemmæssige barrierer
Der er både effektiviseringer, omkostningsbesparelser og kvalitative fordele med 
digital asset management. Teknologiens funktioner er et redskab, der skal hjælpe 
med at nå disse resultater. Men ingen af de digital asset management-systemer 
som findes på markedet, kan som udgangspunkt opfylde alle de behov, som måtte 
findes. Teknologien bør derfor udvælges og introduceres i samme tempo som 
hele digital asset management projektet udrulles.

A. Start med forholdsvis små veldokumenterede løsninger. Introducer   
 teknologien i mindre ”steps” og vær sikker på at teknologien kan skaleres  
 og tilpasses i takt med virksomhedens udvikling.

B. Vælg løsninger som opfylder de basale behov. Herunder enkle funktioner  
 til katalogisering, administration og publicering af digitale billeder og   
 marketingmaterialer.

C.  Lov ikke mere end I kan holde. 

D. Arbejdsprocesser er forskellige fra virksomhed til virksomhed. Vælg   
 derfor løsninger, som indeholder de basale funktioner, men som kan   
 tilpasses lige præcist Jeres arbejdsprocesser.

E. Indtastning af metadata viser sig ofte at være en større opgave end   
 forventet. Søg løsninger som har opprioriteret metadata funktionen.

F. Benyt teknologi der kan afvikles i anerkendte servermiljøer (Unix,   
 Microsoft, Oracle eller Linux).

G. Muligheden for at kunne anvende teknologien sammen med andre   
 forretningsløsninger er afgørende for digital asset management    
 projektets fremtidige udvikling. Vælg teknologi baseret på åbne eller   
 markedsledende standarder.
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H. Vær sikker på at den teknologiske kompetence er tilgængelig internt i   
 virksomheden eller alternativt hos den leverandør/partner som   
 er tilknyttet dit projekt.

I. Inddrag IT-kompetence. Få accept af de teknologiske dispositioner fra   
 virksomhedens IT afdeling.

J. Vælg teknologi som kan anvendes med udbredte dtp- og    
 kontorprogrammer. Eksempelvis Adobe Photoshop, Adobe InDesign,   
 Adobe Acrobat, QuarkXpress eller Microsoft Office.

K. Vælg teknologi som er forberedt til on-line publicering og distribution af  
 billeder og marketingmaterialer.

L Undgå så vidt muligt ”hjemmestrikkede” løsninger. Erfaringerne viser at  
 chancerne for at møde uoverkommelige barriere er store.

M Hav en ”plan b” klar for hvad I gør, hvis leverandøren eller    
 teknologiproducenten går konkurs eller på anden vis forlader markedet.

Procesmæssige barrierers
Hos større organisationer omfatter introduktionen af digital asset management, 
at flere personer i organisationen ændrer arbejdsprocesser. Blandt andet vil 
nogle medarbejdergrupper eller afdelinger skulle nedlægge deres personlige 
billed- og marketingarkiver. Andre skal måske at begynde at arbejde ud fra nye 
retningslinjer og ændrede rutiner. At skabe sådan en forandring er en udfordring 
og kræver, at man går struktureret, men forsigtigt til værks.

A Indførelsen af ny teknologi og nye arbejdsmetoder vil influere på   
 eksisterende work-flows og processer, hvilket kan blive en forhindring   
 for DAM implementering. 

Med digital Asset Management lægger man op til, at arbejdsgrupper og personer 
som ikke tidligere har samarbejde, skal til at arbejde tættere sammen.

B  Der er risiko fo,r at enkelt-personer eller afdelinger ikke proaktivt tager  
 del i aktiviteterne. I værste fald kan man oplever, at initiativerne direkte  
 modarbejdes.

Strategiske/eksterne barrierer
Med digital asset management er et af målene, at man får det totale overblik over 
og kontrol med alle virksomhedens digitale aktiver. Dermed får du mulighed for 
at vælge de leverandører, som man finder bedst egnede til de enkelte opgaver.
Undgå at etablere løsninger, hvor man nødvendigvis skal handle med et 
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bestemt trykkeri, reklamebureau eller prepress virksomhed, fordi en af disse 
interessenter opbevarer dine digitale filer. Denne forandring kan møde modvilje 
fra leverandørerne.

A Læg vægt på at digital asset management initiativerne skal strømline   
 arbejdsprocesserne og skabe bedre grundlag for samarbejde mellem Jer  
 og leverandørerne.

B   Motiver leverandørnetværket til aktivt at deltage i udviklingen af digital   
 asset management løsningen i forbindelse med indsamling af digitale   
 billeder og marketingmaterialer.

Fokuser på målet med digital asset management. Professionalisering og 
effektivisering betyder, at der kan frigøres flere ressourcer til markedsføring, 
kommunikation og reklame. Interne organisatoriske og ledelsesmæssige 
ændringer eller ændret marketingstrategi kan også bringe gennemførelsen af 
digital asset management projektet i fare. Da digital asset management er en 
langsitet forberedelse til at kunne imødekomme enhver fremtidig udfordring 
eller opgave må udskiftning i organisationen ikke få indflydelse på digital asset 
management projektet.
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