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BeginoktoberkwamUitgeverijScalamet het
eerstedigitalemagazinevan het bladDigital
Movie,eenconsumentenuitgave
overDVD's,zelf
video'smakenen dergelijke.Vandezelfdeuitgever zullenbinnen afzienbaretijd ookLuiAteren
RailHobbydigitaal verkrijgbaarzijn. "Wegelovendat er eentoekomstis voor digitale uitgaven",zegtAAhjaBoAboom"Alsuitgeverkun je
veeltoegevoegde
waardegevendoordeartikelen
en advertentieste verrijken.Bij eenartikel over
videokun je nu eindelijk daadwerkelijkeenfilm
laten zien in plaatsvan foto's.Jekunt muziekstukkenachtercd-recensies
plaatsen.Endoordat het geheelis afgeschermd,
kun je allerlei
'goodies'plaatsenvoorje abonnees,zoalsdownloadbarezaken.In novemberhebbenwedat al in
Digital Movie."
Alvorenstot dedigitale uitgaveoverte gaan,
heeft Bosboomeenuitgebreidestudiegemaakt
van alle beschikbaresystemenvoore-magazines.Na ampeleoverwegingenbestuderingvan
deminimaal zesverkrijgbaresystemen,koosze
voor ClixmaAterRepubliAhervan
het in
AmersfoortgevestigdeModemMedia.
Belangrijksteoverwegingen:
"Het is een
Nederlandsproduct.Het is snelin het gebruik.
En het is helemaalafgeschermd."

degedrukteversieligt. In eerste instantie zal Scala'click&
par' van Firstgateimplementeren,maaranderesystemenzuIlen daarnaastbeschikbaarkomenomdedrempelvoor het
kopenvan lossenummerszo
laagmogelijk te houden.

VNU met Ztnio
Internationaalis Zinio eenbelangrijke aanbiedervan de
elektronischekiosk. In tegenstelling tot deanderesystemen
heeft delezerhiervoorwel
apartesoftwarenodig,deZinio
Reader.Dezesoftwareis weliswaargratis te downloaden,
maardit maakt het mindertoegankelijkvoor delezer.Voor
Nederlandheeft VNUBUAineAA
PublicatiO1U
eenlicentie.
Het blad Emercevandezeuit.
geveris sindsmaart 2004online beschikbaarvia Zinio.
VolgenshoofdredacteurAnton
van Elburgheeftongeveer10%
van zijn lezerseenonline abonAfsehennen
nement,ofwelstand-alone,ofDat afschermenis belangrijk,want als uitgever
wel als onderdeelvanhet norwil je bij eenbetaaldedistributie in dehandhou- maleabonnement.Alleen
denwie er toegangtot je productheeft.
digitaal kost Emerce45 euro
Downloadskomendansowiesoniet in aanmerper jaar, alleenprint 55en
king, want eenmaallokaal opgeslagenis elke
print plus digitaal 65 euro.
PDFmakkelijk doorte sturen aaneenandere,
VerderheeftVanElburgweinig
niet geautoriseerde
gebruiker.Natuurlijk zijn
zicht op deacceptatie.Mensen
PDF'ste beveiligenen te personifiëren,maarze
gebruikenhet wel als archief,
zijn evengemakkelijkte 'kraken'.
is zijn indruk. Bij Emercezijn
Beveiligdewebtoegangmet eengebruikersnaam er wel clickableweblinks, maar
enpasswordis eenandereoplossing,maardeze verdergeenextra online funcgegevenskun je makkelijk met eenanderdelen. tionaliteiten en goodieszoals
"Wekunnenautomatischbijhoudenopwelk IPDigital Moviedat vanplan is.
adreser naar onzeuitgavenwordt gekeken",paAlle titels vanVNUBPzijn inreert Bosboom."Daarzullenwewel soepelmee
middelsdigitaal beschikbaar:
omgaan,bijvoorbeeldalsmensenoverdagop
ComputerIdee,PCM,Sprout,
hun werk en 's avondsthuis onsraadplegen.
Computabie,CRN.Alleenvoor
Maar als er gekkedingengebeuren,ontvangen
menseneenwaarschuwingvan ons.Dat gaathelemaalautomatisch."
Bosboomheeft ookvoor Clixmastergekozen
vanwegedemakkelijkearchief-en zoekfunctionaliteiten.DeScala-titelslenenzich daarmet
namevoor,met bijzondergemteresseerde
lezers
in onderwerpenals klassiekemuzieken modeltreinbouw.Detitels zullenvia eenabonnement
én als 'los nummer'verkrijgbaarzijn. Daarbij
denktmenaaneenprijs die ruim onderdievan

Bosboom: geloven in digitale uitgaven

E-magazine
voor
Big Brother
Tijdenshet NationaalUitgevers
Congresafgelopenjuni verklaardede
31-jarigeJoakimNilsen,CEOvan de
FFMediaGroupA5, de doodaan het
papieren detoekomst aan zijn digitale magazines.Wie er eenproefnummervan wilde,moesteenSMS
naar eenbepaaldtelefoonnummer
sturen. Deinstructie voor het gebruik
van het SMS2MAIL
-platform was
echterzo onduidelijk,dat slechts
weinigcongresgangershet proefnummerdaadwerkelijkin hun mailbox hebbenontvangen.(Ik in elk ge-

valniet).
Inmidde1sis er eeneerste
Nederlandseklant voor:de multimedia firma Talpa.BeginoktoberkondigdenEndemol,TalpaenAllis81ue/
Pressis81ue
de start aan van eendigitaal tijdschrift voorde Nederlandse
versievan Big Brother.Deklant krijgt
het e-magazinedoor BLADte SMSen naar 3699 in Nederlanden België.
Deklant krijgt eenSMSterug met de
vraag naar zijn e-mail adres.Als dit
is ontvangen,verschijntde invoer en
de koppelingnaar het Big Brother
e-magazinein de e-mail boxvan de
klant.
Bentu daar nog?Als ik het goedbegrijp, is dit cross-mediogebruikom
het cross-mediogebruik.Ik kijk televisie en om eene-magazineop mijn
computerte lezenmoet ik mijn mobieletelefoongebruiken.Ofis het businessmodelgebaseerdop deinkomsten van SMS-en?Mij lijkt het logisch
eenmagazinedat je opje computer
consumeertook via dat apparaat
aan te vragen.Maardoor de koppeling van SMSen webdienstenmaak
je het wel makkelijkerom ook afte
rekenenmet de gebruiker.
Het interactieve e-magazineziet er
gelukkig goed uit met een waaier
aan mogelijkheden:naast artikelen
over Big Brother,advertenties,speciale aanbiedingenen koppelingen
naar elektronischediensten. Het emagazine biedt de gebruiker een
nieuw interactief contactpunt met
de adverteerder,vertelt het persbericht, maar mij lijkt eerd'erhet omgekeerdehet geval.
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abonnees, maar behalve bij

e-mail toegezonden krijgen,--

Emerceen ComputerIdeelijkt
er van eenactievemarketing
geensprake.

danwel eenlink naar deplek
ophet web.Voorhet lezenis
geenapartesoftwarenodig.de
meestgangbarebrowsersverschaffentoegang.

Tumpage.
Een ander systeem is
Thmpage.h,waarmee TVM
werkt, het TijdAchriftVOOT
Multimedia. Het is een product
van het Nederland Fonwrd
Thinking BVuit Deventer en
gebruikt Macromedia FlaAh.
Behalve bij TVM is het systeem
ook in gebruik voor onder andere de cadeaugids van
Airmiles. Een aardige extra
functionaliteit is het feit dat in
een catalogus artikelen clickabIe zijn en daarmee direct in
een winkelwagentje geplaatst
kunnen worden.
PayperNews
Als eerste dagblad in
Nederland zette De Telegraaf
op 18 oktober 2002 de krant in
zijn geheel online, de
Telegraafi. Het eigen bedrijf
Data Ware ontwikkelde de software en verkoopt die nu internationaal onder de naam
PayperNew.A.
Het systeemwerkt simpel en is
effectief. Jebladert door de
krant en als je een artikel wilt
lezen, klik je er op en verschijnt de tekst in een leesbaar
font. Navigeren kan door te
klikken op de rubrieksindex
links in beeld of via de thumbnails. Om het drukwerkgevoel
te recreëren sla je de pagina's
als het ware gewoon om. Voor
tijdschriftgebruik of voor folders bestaat er een speciale
magazine-editie, die onder andere door de Makro en Blokker
wordt gebruikt, alsmede door
tijdschriften als Wereldcontact
en het KNVB cluborgaan. Jebekijkt de uitgave online. maar
als een uitgever dat wil kan een
lezer ook een kopie downloaden, of de nieuwe editie per

HOI-cijfen
Tellen de oplagen van tijdschriften en dagbladen in digitale vorm mee voor de officiële
oplagecijfers? HOI, Instituut
voor Media Auditing, heeft bepaald dat uitgevers onder bepaalde voorwaarden hun digitale titels kunnen registreren.
Vanaf het eerste kwartaal van
2005 publiceren ze de digitale
oplagecijfers naast die van de
papieren versie. De definitie
van een e-paper die HOI hanteert, is vrij strikt: de digitale
krant doet alleen mee als het
gaat om een exacte kopie van
de gedrukte titel. Het enige verschil is dat deze replica elektronisch wordt gedistribueerd,
bijvoorbeeld via internet. Wel
kan de digitale editie gebruik
maken van de specifieke mogelijkheden van dit medium, zoals doorklikken via hyperlinks.
De oplagecijfers van een E-paper en de printversie worden
niet bij elkaar opgeteld, maar
naast elkaar vermeld. Alleen
betaalde abonnementen,losse
verkoop en controlled circulation doen mee in de telling.
Gratis verspreiding van e-papers valt buiten de oplagecijfers. (NB - via de website
www.hoi-online.nl zijn de exacte voorwaarden voor e-papers
van HOI te downloaden als
PDF)
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Gebruikerstest
Het ziet er zo mooi uit. Man zit op een zonnig terrasje, waarschijnlijk
ergensin Italië. Zijn laptop op het tafeltje met de actuele editie van
de Volkskrant.Wie wil dat nu niet overal en altijd toegang tot je eigen dagblad?De praktijk is natuurlijk weerbarstiger.
Ik zit op een regenachtigedag gewoonthuis en probeerals betalend
abonneetoegang te krijgen tot de elektronischeVolkskrant. Oeps...,
er is alleeneenformulier voor nieuweabonnees.Als bestaandeen
betalendeabonneekan ik nergensop de website terecht. Met veel
moeite vind ik eindelijk een e-mail adres voor de lezersservice.Snel
een mailtje gestuurd. Op het antwoard wácht ik nu nog.
Ik lees dus maar gewoonde website,ook al moet ik mij dan door een
uitgebreideflash animatie ter promotie van het Volkskrant-lezersblog worstelen. Haddenwe al niet enkelejaren geledengeleerddat
dergelijke kunsten beter achterwegekunnen blijven?Dit is nog erger
dan een grote advertentie op de voorpagina.Ik wil nieuws.
Dan maar naar de tijdschriften.
VNV Business Publications heeft haar hele portfolio online ter beschikking, maar maakt gebruik van speciale software, het van oorsprong Amerikaanse Zinio Reader. Daarmee beginnen de problemen.
Aanvankelijk was de software alleen beschikbaar voor PC's met
Windows, niet voor de Mac. Inmiddels is er ook een versie voar de
Apple, maar toch. Ander nadeel is datje de tijdschriften eerst moet
downloaden voordat je ze kunt lezen.
Met Zinio heb ik al uitgebreide ervaring omdat ik digitale abonnementen heb op een paar Amerikaanse tijdschriften, waaronder Red
Herring en Mac WorTd. Dat beviel maar matig. Omdat de Zinio-software zodanig is afgesteld dat het automatisch nieuwe uitgaven
zoekt elke keer als je je computer opstart, heb ik die functie wegens
een hoge irritatiefactor maar uitgezet - met als resultaat dat ik nu
vele nummers achter loop. Maar ik blijf toch liever baas op mijn eigen
computer.
Dit achterlopen had tot resultaat dat ik bij het proefkijken op de
VNU-site plotseling eerst een groot aantal oude nummers moest
downloaden, voordat ik naar het voorbeeld van Computer Idee kon
kijken.
0, nee, nog een extra hobbel: een software update alert

- eerst moet

ik ook nog de nieuweversie van Zinio Readerdownloaden.
Dan maar naar het nieuwe Digital Movie van Uitgeverij Scala.
Het begint ol goed: de site is niet bereikbaar met mijn standaard
browser Safari. Met Firefoxlukt het gelukkig wel. Eenmaal aangekomen bij mijn proefnummer van het blad kan ik de uitgave doorbladeren en lezen. Het werkt zoals het moet, de navigatie goot per pagina
of via een thumbnail index. Maar het blijft onhandig om telkens als je
een artikel wilt lezen de pagina te moeten uitvergroten. Daarmee
rook je gouw de oriëntatie kwijt en bovendien moetje bij het doorbladeren altijd weer de pagina verkleinen.

Kortom, het blijft behelpen.
Oeene versieis wat gebruikersvriendelijkerdan de ander, het is handig als archief, maar vooralsnoglees ik liever de gedrukte versie.Al
was het maar omdat eenlaptop op de WC niet echt ideaal is...
Het wachten is op geheelnieuwetechnologie,zoals de flexibele
beeldschermenwaar eenfabrikant als Philips meein de weeris. Of
op heel andere 'format' dan een POF-versievan een gedrukte uitgave.
Of op een betereafstemming op het beeldschermgebruik,maar dan
telt je titel weer niet mee voor het HOI...
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