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1 Inledning 
 

ImageVault är ett Media Asset Management system som hjälper er att på ett 

säkert sätt kan lagra, hitta och använda digital media. ImageVault har stöd 

för att hjälpa användarna och administratörerna att organisera och 

rättighetsstyra det som lagras och detta görs genom tre huvudsakliga 

funktioner:  

Valv – används för att bestämma vilka användare som får se, använda och 

förändra innehållet i ImageVault 

Kategorier – används för beskriva innehållet i ImageVault och gör så att 

användare kan navigera  

Metadata – används för att beskriva innehållet i ImageVault och 

underlättar då användare gör sökningar i ImageVault 

I detta dokument förklaras det hur det är tänkt att dessa tre funktioner ska 

användas generellt men det ges också konkreta tips. 

2 Valv - Rättigheter 
 

Valv används primärt för att rättighetsstyra innehållet i mediabanken. 

Valven har inget djup gällande struktur så det går ej att ha ett valv i ett valv. 

Användarna till ett valv hämtas från en eller flera katalogtjänster (vanligtvis 

Microsoft Active Directory eller EPiServer). Det går att använda personer 

eller grupper (dock ej virtuella grupper). 

Valven återfinns under Bibliotek eller Library beroende på språkval av 

installationen (Språkvalet går att ändra genom att ändra språkinställning i 

EPiServer). 

Väl inloggad i ImageVault står man alltid som standard på ”Alla filer” (All 

Items) och de valv som inloggad användare har rättigheter till listas nedan 

och ingår i de sökningar som görs. Det går att markera ett specifikt valv för 

att söka enbart i detta.  
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Det kan naturligtvis ingå fler valv i den totala installationen än de som visas 

om den inloggade personen inte har tillgång till dessa. 

 
 

 

Man kan också för respektive valv välja vilket eller vilka metadatafält som 

ska kunna fyllas i för filerna som lagras i valvet. Man kan även ange om ett 

metadatafält ska vara obligatoriskt att fylla i för att kunna spara filen i detta 

valv. Se sista bilden i dokumentet. 

Exempel 

Organisationen Vaultopia vill kunna dela en stor del material med anställda 

inom organisationen (logotyper, personalbilder mm). Vissa filer är inte 

godkända för publik användning än och behöver därför godkännas innan de 

kan användas. Vidare har organisationen ett samarbete med en fotograf som 

enkelt ska kunna ladda upp filer direkt till mediabanken. Fotografen ska 

inte ha rättigheter till det övriga materialet i mediabanken. 

Förslag 

Organisationen Vaultopia skapar ett valv för ”Gemensamma filer” detta är 

ett valv som alla anställda i organisationen får tillträde till. 

Vi skapar upp ett valv för ”Ej godkända filer” som enbart ett fåtal personer 

har tillgång till. 

Vi skapar även upp ett valv för Extern Fotograf där endast den externa 

fotografen har tillgång (samt administratörerna på systemet som alltid har 

tillgång till alla valv). 
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Administratören lägger till användaren ”Extern Fotograf” på valvet med bidra (contribute) 
rättighet. 
 

 
Administratören ser samtliga valv och filer i mediabanken 
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Den externa fotografen ser enbart det/(eller de) valv som den personen eller gruppen fått 
tillträde till samt de filer som finns i just detta/dessa valv 
 

Användaren ”Alla Anställda” ser endast valvet Gemensamma filer. 

På valven finns tre nivåer av rättigheter som går att applicera per användare 

eller grupper. 

Se (View) – Se innehållet samt ladda ner innehållet 

Bidra (Contribute) – Även möjlighet att ladda upp material samt ta bort 

filer i valvet. 

Full kontroll (Full Control) – Även möjlighet bjuda in/ta bort användare för 

valvet, välja metadata till valvet samt ta bort hela valvet med dess innehåll. 

3 Kategorier - Navigera 
Kategorier används främst för att kunna navigera i mediabanken. 

Kategoristrukturen sätts av administratörerna på systemet och kan innehålla 

upp till tre nivåer i djup. Vid sökning genom markering av kategorier 

kommer urvalets träffar att minska då resultatet måste ha samtliga 

kategorier. Kategoriernas syfte är att göra det enklare för användare att 

kunna leta sig fram till filer. Kategorierna är globala vilket innebär att de 

syns för samtliga användare och har inget med rättigheter att göra. 
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Som tumregel brukar kategorierna vara av allmän samt kort karaktär. 

Kategorierna är ofta branschspecifika beroende på vad som är relevant. 

Exempel 

Organisationen Vaultopia arbetar med olika typer av byggnader i olika 

länder och vill därför enkelt kunna navigera på detta. 

Förslag 

Då kategorierna maximalt kan nå ett djup om tre nivåer skulle följande 

kunna vara ett exempel. Vi har byggt en kategori baserat på länder – 

världsdelar – land för att enkelt kunna hitta filer från ett specifikt land. 

Vidare har vi byggt en kategori för just byggnader. Exempelvis skulle 

denna kunna byggas en nivå djupare om så är önskvärt för exempelvis 

Broar – Stenbroar och eller träbroar om det skulle vara intressant att filtrera 

ner på den nivån. 
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Här ser vi en kategorisökning på monument (byggnader ingår) samt Nordamerika vilket 
har gett en träff ur den totala mediabanken. 

 

Tänk på att en kategori endast bör finnas representerad en gång och inte i 

olika kategoriträd. 

 

4  Metadata – Sök 
Metadata är oftast information som beskriver filer. Metadata kan finnas 

inbäddad i filen som exempelvis IPTC eller EXIF. Den inbäddade 

informationen kan indexeras av ImageVault vilket innebär att en användare 

också kan hitta dessa filer genom att fritextsöka på innehållet i 

mediabanken. 

Den användardefinierade metadatan (det vill säga den information som 

tillförs filen av en person vid uppladdningen och/eller organiseringen av en 

fil) är vanligtvis längre, beskrivande och mer varierande än exempelvis 

kategorier. 

Några exempel på lämpliga metadata kan vara fotografens namn, 

nyckelord, beskrivande text/alt text eller id nummer mm. 
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Exempel 

Organisationen Vaultopia vill kunna ge alla sina 100+ anställda möjlighet 

att ladda upp egna foton till mediabanken. Vidare ska dessa tillföras 

lämpliga nyckelord samt beskrivning för att bättre hitta samt kunna 

återanvända filerna. 

Förslag 

Först av allt kan vi konstatera att en kategori ”Fotograf” med 100+ namn 

därunder hade blivit en väldigt lång lista som troligtvis inte hade varit så 

populär bland användarna. Inte heller beskrivning hade varit något bra val 

som kategori då det hade blivit väldigt många, långa och väldigt specifika 

kategorier. 

En tumregel brukar vara att använda lagom många dvs de som faktiskt är 

nyttiga och fyller en funktion. Detsamma gäller även de som ska vara 

tvingande. Risken är att om man väljer för många metatadatfält så kommer 

dessa fyllas i slarvigt av de individer som inte förstår nyttan av relevant 

metadata utan bara vill komma vidare i uppladdningsprocessen för stunden. 
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Vi väljer det specifika valvet som de anställda ska ha rättigheter till och kryssar i 

de metadata som ska vara valbara samt eventuellt även tvingande. Metadata som 

vi ser ovan skapas under de avancerade inställningarna av en administratör på 

systemet. 
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Bilden visar exempel på hur användardefinierad (user defined) metadata syns när 

vi markerat en fil samt valt metadatafliken. Metadata kan naturligtvis användas 

för att automatiskt hämtas ut till CMS:et vid publicering. 


