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MEDIAVERKEER:

JOURNALISTIEK
OP AFSTAND MET
MEDIALAB
De journalistiek wordt diepgaand beïnvloed door een in hoog
tempo veranderende mediaomgeving. Innovatie en differentiatie
van productieprocessen, mediakanalen en platforms zijn
hiervan het directe oorzaak en gevolg. Zeker in de huidige crisis
situatie omtrent COVID-19, wordt een groot deel van al het
nieuws gedeeld via online platformen en kanalen.

D

e digitalisering van nieuwsmedia heeft veranderingen
in de nieuwsproductie en in
de nieuwsconsumptie mogelijk gemaakt, aangezien bijna iedereen een
smartphone heeft en op deze manier
zowel nieuws kan consumeren als
vastleggen. Dat is precies de manier
waarop sommige klanten het MediaLab cloud platform gebruiken, legt
Hans de Heus uit: “Om nieuwsupdates van ooggetuigen te ontvangen
en op te slaan of om specifieke content van hun collega’s op te halen.”
CLOUDPLATFORM

MediaLab kan rechtstreeks worden
ingesloten in een webpagina voor

bijvoorbeeld ooggetuigentips, waar
het publiek direct video en andere
bestanden kan uploaden die ze hebben
vastgelegd met mobiele apparaten. Zelf
kan je ook specifieke ooggetuigen uitnodigingen sturen voor het uploaden
van hun video’s. De uitnodiging die
je deelt (via mail of deellink voor alle
communicatie-apps en sociale media)
brengt de bezoekers naar een apart deel
van je eigen cloud, waar ze de gedeelde
media direct kunnen uploaden, zonder
dat ze toegang krijgen tot de rest van je
media die in je Lab is opgeslagen. Alle
bestanden worden vervolgens opgeslagen in de daarvoor bestemde map en
jij ontvangt een melding wanneer dit
gebeurt.
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Op deze manier worden alle mediabestanden rechtstreeks in het Lab opgeslagen en
kunnen ze worden bekeken door iedereen
met de specifieke rechten op die map, waardoor de mediabestanden altijd afgeschermd
en veilig blijven. Doordat MediaLab altijd
een low-res copy maakt van de bestanden,
zijn ze direct afspeelbaar en te bekijken.
Hiermee versnel je het productieproces, tijd
die met nieuwsitems essentieel is.
Maar ook content geschoten door journalisten op locatie kan, via smartphone, direct
worden verzameld in MediaLab. Met de
juiste geautomatiseerde workflows hieraan gekoppeld kan de content snel worden
gescreend en klaargemaakt voor gebruik of
uitzending.
ALTIJD BIJ DE HAND

Met de app-versie van MediaLab kun je
zelf ook elk type bestand rechtstreeks naar
het platform uploaden, of het nu een ZIPbestand, MP4, JPG of PowerPoint is. Met
de mobiele app kun je ook eenvoudig grote
video-, foto-, audio- en andere databestanden bekijken, delen, opslaan en verzenden
zonder dat je deze eerst moet downloaden.
Hierdoor wordt MediaLab al jaren succesvol
gebruikt voor meerdere programma’s door
verschillende organisaties in de broadcasten productie-industrie.
Ook benieuwd wat MediaLab kan betekenen voor jouw organisatie? Vraag gratis en
vrijblijvend een demo aan om deze en alle
andere mogelijkheden van het MediaLab
cloud platform te bekijken.
https://medialab.co/request-demo

