NOB helpt uitgevers aan themakanalen
"Het is helemaal nieuw voor ons dat we ons aan
uitgevers voorstellen," zo liet Jeroen WilmeA
van NOB CroA.AMedia de vele belangstellenden
voor zijn lezing tijdens de Nationale Uitgeefdag

meteenmaar weten.Het traditionele werkterrein voor het NOB
zijn immers de omroepenin Hilversum.
Dankzij dedigitale techniekenkomt eeneigentelevisiekanaal
echternu ook binnen het bereik van anderepartijen, zoalsbijvoorbeelduitgevers.De VolkAkrantheeft al ervaringmet video's
makenen stuurt journalisten op padmet eencamera,de zogeheten "Camjos",ofwel camerajournalisten.Het gaathierbij om
videoclipsdie op dewebsitevan dekrant komenen kunnen wordenopgevraagd."En het gaatsnel,"weetWilrnes."In mei van dit
jaar werdener nog minder dan 100.000streamsopgevraagd,in
oktoberwarendat er al 600.000".Het NOBrekent eropdat na
streamsop dewebsiteeeneigenthemakanaaldevolgendestap
kan zijn. "Deuitgevershebbenal decontent."En ervaring met
uitgevenvoor doelgroepen.
Wilrnesdemonstreerdehet product CockpitPC,waarbij dehele
play-out van eenkanaal geregeldkan wordenmet eencomputer
met tweebeeldschermenen desoftwareom deprogrammeringte
maken.Het heleuitzendproceskost daarmeezo'n150.000euro
per jaar, uitgaandevan 1uur "verse"programma'sper dag.(RB)
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