Section Divider
Navigera i Mediabanken

I Mediabanken kan du ladda upp bilder och andra filer som du vill
direktpublicera i ditt nyhetsrum på Cision News eller bifoga till de nyheter som
du skickar ut. Du kan också välja att publicera videoklipp från ditt YouTubekonto om du först skapat en sådan koppling under Inställningar.

För att komma direkt till Mediabanken,
välj Öppna Mediabanken.

Inne i mediabanken ser du vilka bilder och andra filer du tidigare
laddat upp. De sparas här och kan återanvändas i framtida releaser.

Om du letar efter något särskilt i din mediabank
kan du filtrera efter medietyp. Du kan till
exempel markera presentation om du vill hitta
alla PowerPoint-presentationer du laddat upp.

Du kan också plocka
fram alla de filer som
har en viss tagg.

Har du skapat en koppling till ett eller
flera YouTube-konton kan du välja
bland dina videoklipp på YouTube
genom att välja konto här.

Det går att fritextsöka bland
alla dina uppladdade filer,
genom att fylla i vad du
letar efter och klicka enter.

För att ladda upp helt nya filer till din
mediabank, klicka på Ladda upp media.

Klicka på Browse… och välj
den fil du vill ladda upp.

Namnet på filen blir automatiskt dess
filnamn från datorn. Redigera direkt i
fältet om du vill ha en annan titel.

Om du vill kan du ge din fil en
beskrivning, och du kan även
ange vem som är fotograf.

Du kan lägga till taggar till den fil du
laddar upp. Skriv in önskad tagg och
klicka sedan på Lägg till. När du lagt
till en tagg kan du lägga till
ytterligare taggar.

När du lagt till alla dina önskade
filer, tryck på Ladda upp media.

Filen du laddade upp markeras
automatiskt. Klicka på Publicera för att
direktpublicera denna bild i ditt
nyhetsrum på Cision News. Du kan
markera och publicera flera filer på samma
gång.

Under fliken Publicerad multimedia hittar
du alla de filer du tidigare direktpublicerat
i nyhetsrummet.

Genom att scrolla över en fil kan du se information
om när denna publicerades online och du kan enkelt
ta bort filen från Cision News genom att klicka på
Avpublicera.

Du når även Mediabanken när du är inne i Connect
och ska göra ett utskick.

Välj Öppna Mediabanken och välj vilka filer du vill
bifoga din release, antingen från redan uppladdade filer i
Mediabanken, eller genom att ladda upp helt nya filer.

Du kan dra i filerna för att ändra ordningen för hur de
visas samt publiceras på Cision News. Den första bilden
blir huvudbild för releasen på Cision News och syns på
nyhetsrummets förstasida intill texten.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår
support på telefonnummer: 0200-125 000 eller via
support.se@cision.com

Lycka till!

