
T V& R A D I O  AC T U EEL

1 6  AV- EN T ERTA I N M EN T. N L

EFFECTIEF EN SELECTIEF DELEN
Er zijn meerdere aspecten van het beheren en 
structureren van je media voor digitale opslag 
en distributie. “Juiste toegangscontrole voor 
mediabestanden bijvoorbeeld. Dit vind ik een 
belangrijk onderwerp met betrekking tot het 
delen van media”, vertelt De Heus. “Geef een 
specifieke user bepaalde toegang of maak 
voor meerdere users een toegangsgroep aan. 
Hierdoor zorg jij ervoor dat gebruikers alleen 
media kunnen versturen, bekijken en down-
loaden waar ze toegang tot hebben.”  

MEDIALAB 

Veilig en snel delen van grote videobestanden met verschillende partijen, 
het 24/7 toegankelijk maken van media, media archiveren in de cloud 

en feedback ontvangen in één centrale omgeving, is wat MediaLab doet. 
“Met ons slimme platform kunnen gebruikers hun eigen workflow creëren 

tussen (post)productie en broadcasting”, aldus Hans de Heus.

VEILIG MEDIA MANAGEMENT-
PLATFORM VOOR VIDEO EN 

DIGITALE MEDIA ASSETS

Met MediaLab kun jij:

•  Mediabestanden gecentraliseerd uploa-

den, in de cloud archiveren en veilig 

delen met interne en externe stakehol-

ders zonder download

•  Overzichtelijke maandelijkse kosten 

bekijken

•  Data toegang op mapniveau bepalen om 

media gescheiden te houden voor users 

en gebruikersgroepen

•  Jouw Lab aanpassen volgens de branding 

& identiteit van jouw organisatie

•  Een workflow overzicht krijgen – wie ziet 

wat en wanneer

•  Statistieken inzien van jouw mediabe-

standen

Meer weten over het platform? Ga naar 

medialab.co of schrijf je in voor het webinar 

van Hans de Heus op 30 september via 

medialab.co/webinar. 

Heb je behoefte aan een goed mediabeheer-

systeem, maar heb je nog te veel vragen? 

Neem dan contact op via hans@medialab.co.

MediaLab is ontworpen om meer-
dere functies te vervullen in de 
media-to-market-workflow en 

biedt de hoogste niveaus van gegevenstoe-
gang en beveiliging voor o.a. mediaproduc-
tiebedrijven en omroepen. Het digitaliseren 
van een huidig archief is al een belangrijke 
keuze, maar cloudopslag is er in allerlei 
soorten: van public cloud tot private cloud 
tot hybrid cloud. “Als dochterbedrijf van de 
gerenommeerde IT provider PQR en door 
onze samenwerking met United, hebben 
wij de kennis en expertise om onze eigen 
cloud te runnen en kunnen we te allen tijde 
een passende archiefoplossing bieden”, legt 
Hans de Heus uit. “Voor organisaties die 
met mediabestanden werken die niet mo-
gen uitlekken voor uitzenden, bieden we 
ook de mogelijkheid tot een on-premise-
platform, dat op hardware in eigen data-
center kan draaien of in een private cloud. 
De kosten voor storage spelen ook een be-
langrijke rol en MediaLab biedt dan ook 

verschillende varianten van archiveren en 
daarmee ook verschillende prijzen per GB/
TB.”

VOLLEDIGE RESTBASED API
“Om ons platform toegankelijk te maken 
vanaf ieder ander platform, bieden we een
RESTbased API”, legt De Heus verder uit. 
“Je kunt mappen maken, video’s uploaden 
en embed links generen of zelfs een mail 
naar externe partijen versturen. Daarnaast 
bieden we verschillende manieren om 
te authentiseren en voor uitgebreidere 
toepassingen bieden we OAuth2 workflow 
ondersteuning.”

BRANDING & MERKIDENTITEIT
Het is mogelijk je Lab de look & feel van 
jouw organisatie te geven, zoals een eigen 
domein en logogebruik. Zo kan je alle 
media assets van jouw organisatie centraal 
beheren en in eigen stijl communiceren 
naar zowel interne als externe gebruikers.

Hans de Heus


