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Een archief vol met pdf-bestandenlaat zlchnlet zo makkelljk op een webslte zetten.Je
kan alle pdf's ter download aanbieden,maar het lezenvla de gratis Acrobat Readeris niet
goedte lntegrerenmet mooi vormgegevenwebpagina's.Ookhet relatievegemakwaarmee
eenpdf-bestandkan worden doorgestuurdvinden veeluitgeversniet prettig. Inmiddels
hebbenenkeleuitgeversFlashen met name FlashPaperontdekt. InCTlegt uit wat het is.

Flash als Acrobat-killer?
OpgemaaktefoljopagjnaJs
op het webzondergebrujkvan pdf
Iedereuitgever kent de prÓblemen met
bestandsformaten. Kopij gaat van Word
naar een opmaakpakket. Vervolgens
wordt dat meestal opgeslagen als pdf of
eps en naar de drukker gestuurd. In de
archieven worden meestal pdf-bestanden
bewaard, maar wat nu als de vormge-geven documenten ook op internet moeten
komen? Natuurlijk kan dat ook in pdt;
maar ten eerste zijn de bestanden die
naar de drukker zijn gestuurd te groot
en ten tweede wil geen enkele uitgever
zijn bronmateriaal zomaar ter download
aanbieden op een website. Maar misschien net zo belangrijk is het probleem
dat je een pdf-bestand nooit mooi in een
opgemaakte webpagina kan integreren.
Het lukt weliswaar om een pdf-reader te
openen binnen een webbrowser, maar
het blijft dan een apart venster,zonder enige interactie met de rest van de
website.
Natuurlijk zijn er andere manieren. Zo
kan de website worden gevoed met andere informatie, kunnen de html-pagina's
geautomatiseerd of handmatig worden
gevuld met dezelfde content als in de
pdf staat, maar daarmee is het behoud
van opmaak niet meer mogelijk. Flashtechnologie biedt een oplossing met het
product FlashPaper2 van Macromedia.
Wat is Flash? Flashis een bestandsformaat voor interactieve content. In
tegenstelling tot gewone webpagina's,
waarbij nauwelijks animatie en filmische
interactie mogelijk is, kan met Flash een
heel scala aan visuele effecten worden
gecreëerd.Flash-en 'gewone' content
kunnen samen in één webpagina voorkomen. Weliswaar is voor het bekijken van
Flasheen zogenoemde'plugin'noodza-
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kelijk, maar deze inmiddels standaard
aanwezig op 99,9% van alle computers in
de wereld. Er zijn plug-ins voor de meeste
computersystemen en webbrowsers,
zodat iedereen in staat is Flash-content
op zijn computer af te spelen.
Tot voor kort werd Flashvooral gebruikt
voor animaties, spelletjes, interactieve
filmpjes en andere grafische uitbreidingen op websites. Tochkan een ontwikkelaar die goed thuis is in de mogelijkheden
van Flashook veel met tekst en paginaopmaak doen. Recenteversies van Flashbieden talloze functies tekst in verschillende
lettertypen te tonen, waarbij ook visuele
effecten mogelijk zijn. Erg populair zijn
de verschillende manieren van digitaal
bladeren bij het presenteren van folders
en tijdschriften op websites.
Digitaal bladeren Eenaantal Nederlandse leveranciers biedt gereedschappen en diensten aan, waarmee uItgevers
hun bestaande content in een aantrek-

letterlijk 'bladeren' door met de muis de
hoek van een pagina vast te pakken en
deze om te slaan. Daarnaast kan men op
meerdere manieren inzoomen zonder
uitvergrootte beeldpunten te zien. De
verschillen tussen de systemen zitten
hem voornamelIjk in de manier waarmee de Rash technologie met uw eigen
vormgeving kan worden geïntegreerd in
uw website en de aangeboden services.
Wat dit laatste betreft: de ene leverancier
biedt online dienstverlening waarbij u
een pdf-bestand upload en er automatisch een op Flash-gebaseerdepagina
wordt aangemaakt, terwijl een andere
leverancier u voorziet van eenvoudIge
gereedschappenom dit zelf te doen. Aan
alles hangt natuurlijk een prijskaartje.
leveranciers van deze technologie zijn
O~T: andere:
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demmed1a.ril)
DIGI-magazine (www.paypernews.nl)

DigitalThumbing(www.digitaalblade-

. ren.nl)

kelijk, op Flash-gebaseerddig1taaljasje
kunnen aanbieden. De overeenkomst
van de hieronder genoemde systemen
is dat ze op het oog veel op elkaar lijken.
Bij een aantal diensten kan de gebruiker

Zo wordt bij DIGI-magazinevan PayperNews gebruik gemaakt van het asp-model, een webservice waarmee een pdf-

Enkelepaghla 'shl F1ashPapel; uitgezoomd

Eenpagina op ware grootte

TurnPages(www.turnpages.nl)

