
Uw toekomstbestendige, browsergebaseerde CMS en  
redactioneel systeem. Zo kunt u gemakkelijk over  
verschillende kanalen publiceren.

Volledige oplossing
PS.Content en HUP Portal



NextGen
Corporate  
Media
Sneller en gemakkelijker produceren met 
meer marge

Het verhaal van een merk, merkontwikkeling, verhalen, diensten, nieuwe 
producten in alle kanalen op een mediaspecifieke manier en toch met een 
economisch redelijke besteding van middelen en tijd vertellen en doel- 
gericht brengen, is een grote uitdaging in het tijdperk van de digitalisering. 
En heeft de coronavirus pandemie niet juist aangetoond hoe belangrijk het 
is om onafhankelijk van tijd en plaats in een vroeg stadium te kunnen  
produceren, vermarkten, publiceren en distribueren? 
Snel, betrouwbaar, ongecompliceerd, genetwerkt, multichannel-georiën-
teerd, middelenbesparend - en margeverhogend: De vraag naar toekomst-
gerichte softwareoplossingen om klanten, medewerkers en leden online, 
in print, via audio- of bewegende beeldmedia vanuit één bron te bedienen, 
groeit. 

Op basis van haar decennialange expertise als ontwikkelaar voor honderden 
uitgeverijen heeft HUP een beproefd en ultramodern systeem opgezet dat 
uw bedrijf alles uit één hand biedt: de Portal Solution PS.Content. Een CMS 
dat u in de best mogelijke positie plaatst voor morgen, uw redacties ontlast 
en het vertellen van verhalen de ruimte geeft die het nodig heeft. belangrijke 
ruimte voor het vertellen van verhalen. 
U hebt (natuurlijk) een functionerend softwarelandschap, dat weten we. En 
toch is het zinvol om nu het volgende niveau aan te pakken. Qua inhoud en 
structuur. 

Wij willen PS.Content graag persoonlijk aan u voorstellen - ook al is er 
momenteel misschien geen behoefte aan. De eerste informatie vindt u op 
de volgende pagina‘s. Maak kennis met de toekomst van bedrijfsmedia. Wij 
komen graag naar uw bedrijf of kijken uit naar een gesprek via MS-Teams. 
U bent van harte uitgenodigd op ....

Ihr 
Marko Oette, COO Content
Dirk Westenberger, Geschäftsführer 
Boris Udina, COO Marketing

De toekomst is aan bedrijfsmedia - en dus aan alle bedrijven, hun 
afdelingen en agentschappen die journalistieke en periodieke  
bedrijfscommunicatie aansturen met een eigen mediastrategie. 





Toekomstige oplossingen 
met de extra in ideeën

„Een groot verschil is dat er 
minder tijd nodig is.“

Wat onze klanten zeggen

Kai Gohlke, Hoofdredac-
teur Oberpfalz Medien

Cross-channel publicatie

PS.Content biedt talrijke outputmodules die de kanaalneu-
trale vastgelegde inhoud omzetten in kanaalspecifieke vor-
men en beschikbaar maken voor de lezer zonder verdere 
tussenkomst van de gebruiker. Dit gaat van het samenstel-
len van tekstcomponenten tot de kanaalspecifieke selectie, 
bijsnijden en voorbereiding van activa, inhoudstafel en 
links.
 
 

In combinatie met het HUP drukwerkredactiesysteem is 
zelfs de drukwerkopmaak bijna volledig geautomatiseerd. 
Afhankelijk van de hoeveelheid tekst en artikelkenmerken 
selecteert de software automatisch een geschikte print-
lay-out en maakt het artikel aan. Via drag & drop wordt 
de afgewerkte drukwerkinhoud in een handomdraai een 
compleet en ook visueel aantrekkelijk drukwerk.

In detail:
Preview voor alle kanalen

De editor is live tijdens het creë-
ren van de individuele kanalen. 

Hij kan in real time een WYSI-
WYG-preview van alle kanalen 
oproepen terwijl ze worden aan-
gemaakt.

Dit omvat ook beeldbewerking en, 
uiteraard, tekstaanpassing met de 
definitie van koppen, teaserteks-
ten en bijschriften in één stap voor 
weergave in alle kanalen waarin 
het artikel moet verschijnen.



Als mediabedrijf ben je succesvol als je de klok rond en in korte tijd op alle relevante kanalen nieuws en achter-
grondreportages aan je lezers kunt leveren.

Eenvoudig en snel publiceren in relevante kanalen als nooit tevoren

Dit is hoe uw redactie er dagelijks van profiteert

In een centrale module worden alle noodzakelijke taken 
snel en efficiënt afgehandeld.  
 
Redacteuren, journalisten, freelancers en lezersvers-
laggevers kunnen onafhankelijk van locatie en apparaat 
werken.  
 

Van redactie- en themaplanning, het uploaden en behe-
ren van assets, het beheer van contacten in het geïntee-
erde redactie-CRM tot de registratie van evenementen en 
de koppeling met redactionele content.

Het geautomatiseerde systeem op de achtergrond zorgt 
voor alles wat een redacteur door andere kerntaken en 
tijdgebrek niet zou moeten doen.

In detail: het dashboard als cockpit

Het PS.Content dashboard is de centrale 
spil van ons content management systeem 
PS.Content. 
Hier begint de redacteur de dag, ziet al het 
nieuws van zijn collega‘s, de agentschappen, 
nieuwe foto‘s en de relevantiebeoordelingen 
voor de artikelen online.

Hij heeft een overzicht van alle afspraken en 
deadlines en - afhankelijk van zijn rol - ook 
van die van de andere redacteuren en kan 
dus ingrijpen en zo nodig corrigerend optre-
den. 
Kortom: het is zijn centrale cockpit.

De inhoud moet optimaal worden geïmplementeerd op een 
mediaspecifieke manier zodat deze wordt geaccepteerd. 

Met PS.Content heeft HUP een multi-channel CMS op het 
hoogste niveau ontwikkeld. Naast de gebruikelijke functies 
van een gebruiksvriendelijke, responsieve artikeleditor,  

integreert het ook activa-, onderwerp- en redactiebeheer, 
evenals DSGVO-conform persoons- en contactbeheer. Het 
CMS-pakket wordt gecompleteerd door een evenementen-
database en modules voor koppelingen met tal van print- en 
online systemen zoals Wordpress, Drupal, InDesign of HUP 
Print Editorial.



PS.Content in één oogopslag:

• Makkelijk te gebruiken, makkelijk te leren. Wij vertrou-
wen op intuïtieve software en zelfverklarende proces-
sen.

• Kanaalonafhankelijke editor en asset management 
systeem: U maakt de inhoud - precies één keer op één 
plaats. PS.Content verzorgt de extractie en voorberei-
ding voor u.

• #Insights: Inzicht in gebruikersgedrag en de effec-
tiviteit van gepubliceerde content in realtime in een 
eenvoudig, intuïtief en begrijpelijk dashboard.

• Thema-, taak- en personeelsplanning geïntegreerd. 
Of het nu gaat om foto‘s voor een artikel of artikelen 
voor een onderwerp. De administratie wordt gedaan in 
PS.Content. Outlook/ICAL aansluiting inbegrepen.

• Afbeeldingen uitgeknipt? Automatisch en op de juiste 
plaats! In PS.Content worden relevante beeldgebie-
den en beeldranden gedefinieerd. Op deze manier 
kunnen verschillende beeldsecties worden gecreëerd 
op een responsieve, gerichte en voor apparaten geop-
timaliseerde manier. On-the-fly en de mensen houden 
altijd hun hoofd erbij!

• Evenementen database en portal, online playout 
platform en nog veel meer. Een hele reeks aanvul-
lende modules maakt het mogelijk PS.Content om 
te vormen tot een compleet online portaal met com-
munityfunctie, kalender voor evenementgegevens en 
toegang voor lezersverslaggevers.

• Direct in PS.Content is een vergoedingsmanage-
mentsysteem geïntegreerd, waarmee naast de 
klassieke printlijnvergoeding ook toekomstgerichte, 
kanaalneutrale vergoedingen kunnen worden betaald.



Drie vragen voor:
Marko Oette, COO Content bij HUP
Bij de ontwikkeling van PS.Content worden de toekomstige gebruikers sterk be-
trokken bij de klantenscrumbles. Wat zijn de voor- of nadelen hiervan?
Voor mij hoort het ontwerpen van software op de tekentafel en het uitvoeren van 
projecten volgens het watervalmodel niet meer thuis in het softwareontwikkelings- en 
projectlandschap van de 21e eeuw. Eisen veranderen soms sneller dan wij ze kun-
nen implementeren - en mijn team is echt allesbehalve traag! Dit kost ons en onze 
klanten geld, tijd en soms zelfs onze goede reputatie.
Wij zullen niet langer iets in onze software opnemen waarvan wij niet op voorhand 
weten dat het op de markt kan worden gebruikt en te gelde gemaakt in de tijd en 
tegen de ontwikkelingskosten waartegen wij het kunnen implementeren. En wie kan 
dat beter beoordelen dan een panel van deskundigen, bestaande uit vele verschillen-
de redacteurs en uitgevers?
In de PS.Content klanten scrumble ontmoeten veel verschillende geesten uit heel 
verschillende sectoren en werelden elkaar, van de uitgever tot de CvD tot de redac-
teur en stagiair. Het resultaat, dat nog geprogrammeerd moet worden, is meestal 
verbazingwekkend eenvoudig en efficiënt.

Er zijn al uitbreidingen van PS.Content zoals #Event of #Royalties. Wat zit erachter 
en hoe kunnen gebruikers ervan profiteren? 
Niet elk mediahuis heeft alle functies van PS.Content nodig. U weet hoe het gaat: 
hoe groter en complexer een software wordt, hoe moeilijker het is om het te leren ge-
bruiken en onderhouden. Bovendien maakt deze modularisering ook veel efficiëntere 
prijsmodellen mogelijk. Als ik bijvoorbeeld geen evenementendatabase nodig heb, 
betaal ik er niet voor. 

Wat zijn uw doelstellingen met het CMS PS.Content? 
Ik wil een CMS aanbieden dat het werk van de gebruiker vergemakkelijkt en alle 
noodzakelijke tools in één interface combineert. Daarbij wil ik niet een maximum aan 
functionaliteit bieden die niemand uiteindelijk nodig heeft en beheerst, maar verfijnde 
en intelligente oplossingen bieden voor alledaagse problemen.
PS.Content is vooral goed als de gebruikers ervan plezier hebben in hun werk en 
zich creatief kunnen ontwikkelen. Saaie en tijdrovende taken kunnen door de compu-
ter worden overgenomen.
Totdat het „allround zorgeloze pakket“ klaar is, moeten er nog een paar regels bron-
code worden geschreven en een paar scrums met klanten worden gehouden, en ik 
kijk ernaar uit.

Marko Oette 

Meer HUP  
voordelen 
Wist u dat HUP hoog-
waardige oplossingen en 
diensten biedt voor veel 
verschillende behoeften?

Payroll outsourcing
Voor het uitbesteden 
van uw payroll - tijdelijk 
of permanent - is er ons 
comet payroll office. 
Dankzij onze decennia-
lange ervaring in het 
programmeren van onze 
payroll software comet 
PA, is de knowhow van 
het HUP comet team een 
groot voordeel voor elk 
bedrijf. Het uitbesteden 
van uw loonadministratie 
betaalt zich snel voor u 
terug door lagere kosten 
voor softwarelicenties, 
onderhoud, opleiding 
van medewerkers en nog 
veel meer. 
(Helaas alleen beschik-
baar voor Duitsland) 

Neem contact met ons op! 
Tel.: +49 531 281 810 
www.hup.de



HUP
Am Alten Bahnhof 4 B
38122 Braunschweig   
Tel.: +49 531 281 810
E-Mail: info@hup.de

Takken 
Coswig, Leipzig, Mainz

www.hup.de
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