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Het ligt zo VOOThand: papierenuitgaven vervangendoor elektronischeversies.Maar
de toegankelijkheiden het leesgemakvan dezedigitale varianten valt nogal tegen.lnCT
legt diverseelektronischeuitgaven op de leestafel.

Diaitale tijdschriften en kranten
Het Tastigelezenvan eenbeeldscherm
Eenhele dag tekstverwerken achter een
beeldscherm lukt prima. maar langere
stukken lezen op een beeldscherm 1s
erg onprett1g. Dat 1swaarschijnl1jk ook
de reden dat het papierloze kantoor er
nooit zal komen en het papierverbruik
blijft toenemen. Eenmailt je van een paar
regels lezen gaat nog prima vanaf het
beeldscherm. Maar wie een voorstel van
twee kantjes ~ ontvangt. drukt e1genlijk
meteen op de print-knop om het te gaan
lezen. Hetzelfde geldt ook voor dig1tale
t1jdschriften en kranten. Ze zijn ideaal
om snel doorheen te bladeren en korte
stukjes te lezen.maar voor een langer
achtergrondartikel is een elektronische
variant eigenlijk totaal ongeschikt.
Bovendien zijn de meeste digitale t1jdschriften en kranten één-op-één kopieën
van de papieren versie.terwijl het een
volstrekt ander med1um betreft en een
andere navigatie en verschijningsvorm
nodig heeft. Tekstenuit een achtergrondartikellezen niet lekker op een webpagina. Eenuitgever moet zich dus tweemaal
bedenken voordat hij een uitgave in een
elektronische vorm giet.

tiepunten, maar verstokte automobilisten stoppen nauwelijks tussen huis en
werk en kunnen De Personline lezen. Er
zijn ook lezers die. misschien uit prijs- of
milieu-overwegingen bewust kiezen voor
de elektronische variant. Lossenummers
verkopen vanuit het elektronische archief
zorgt voor additionele omzet. Eengoed
ontsloten archief zorgt bovendien voor
extra content op de website waardoor
de positie in zoekmachines stijgt en
daarmee ook het verkeer naar de website.
Tenslotte kunnen uitgevers adverteerders
extra mogelijkheden bieden in de elektronische versie.

noodzakelijk is. Bij Zinio haalt de software
automatisch nieuwe uitgaven op. Andere
systemen zoals die van Digitaal Bladeren
en Modern Media maken gebruiken van
een Flash-plugin voor de internet-browser om het tijdschrift te tonen. Om zo'n
krant of tijdschrift te bekijken, surf je
naar een bepaald internetadres waarna
de krant zich ontvouwt.

Zinio met abonnementensysteem

UitgeverVNU zette Zinio op Europese
schaal in om tijdschriften te distribueren. In Nederland werden Emerce,PCM,
Computer Ideeen Computable via Zinio
verspreid. Dezevorm van elektronisch
Systemen Voor het distribueren van di- distribueren is doorVNU echter na een
gitale tijdschriften en kranten zijn er ver- aantal jaren weer stopgezet. De abonneeschillende systemen. Het meest bekend is aantallen bleken te gering waardoor het
onmogelijk bleek om het systeem rendaverspreiding in de vorm van een pdfbel te exploiteren. Het kost ook nogal wat
bestand. Het pdf-bestand is leesbaar op
alle computers. maar bijvoorbeeld ook op mankracht om wekelijks of maandelijks
de tijdschriften om te zetten naar een
een e-bookreader of een personal digital
assistant (pda). Eenheel ander systeem is Zinio-versie.
Zinio waarbij een aparte Windows-reader Zinio heeft echter wel alle goede spedfi-

Wanneer weIl Waar is zo'n elektronische variant dan wel handig voor?
Elektronische uitgaven kunnen aantrekkelijk zijn omdat ze zorgen voor extra
bereik. Eengratis dagblad als De Pers
wordt uitgedeeld op een hoop distribu-

Adverteerders krijgen extra mogelijkheden.
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De Volkskrant past niet op één schermpagina.
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IIQuagebruiksgemak valt de digitale
Volkskrant zwaar tegen"

caties om tijdschriften elektronisch te
distribueren. Via de website van Zinio (of
een gelokaliseerde eigen versie van de
uitgever) kan de potentiële abonnee door
een virtuele bladen kiosk lopen. Die kiosk
bestaat uit alle tijdschriften die verspreid
worden via Zinio. Zodra de abonnee
kiest voor een tijdschrift, betaalt hij het
abonnement meestal vooraf via een
creditcard. Het gaat dan om een vooraf
vastgesteld aantal nummers. In Amerika
worden abonnementen niet automatisch
verlengd, dus het abonnement loopt ook
automatisch af. Vanzelfsprekendprobeert
de betreffende uitgever de abonnee met
spedale aanbiedingen te verleiden om
het abonnement toch te verlengen. Omdat Zinio de creditcardgegevens al heeft,
kan dat met bijna letterlijk een druk op
de knop. Amerikaanse uitgevers blijken, naar mate je langer wacht met het
verlengen van het abonnement, steeds
hogere kortingen weg te geven. Het
Amerikaanse tijdschrift BusinessWeek
vraagt nog maar 30 dollar voor 51digitale
nummers. De papieren versie kost in het
buitenland 175dollar.

zonder in te zoomen. De inhoudsopgave
van het tijdschrift is aanklikbaar zodat
een lezer snel door een tijdschrift navigeert.

DigitaalBladerengebruiktFlash.
Om het tijdschrift te lezen,is de Reader-software noodzakelijk. Die software
start automatisch bij het starten van de
computer en kijkt of er nieuwe tijdschriften voor de abonnee klaarstaan bij Zinio.
Die tijdschriften worden automatisch in
de achtergrond binnengehaald waarna
de abonnee een seintje krijgt en een
tijdschrift kan gaan lezen.
Handig bij het Zinio-systeem is dat de
abonnee al gekochte nummers op zijn
eigen computer bewaart. Gebeurt er iets
mee, dan kan hij de nummers nog een
keer binnenhalen. Helaasheeft Zinio
geen mogelijkheid om in alle reeds binnengehaalde nummers te
zoekennaar trefwoorden.
Dat zou ideaal zijn voor
een snel digitaal archief.
Bij Zinio ziet het digitale
tijdschrift er net zo uit als
een papieren exemplaar.
Na het openen van een
tijdschrift toont Zinio
telkens een spread op het
scherm. Afhankelijk van de
bee1dschermgroottekan
de lezer nog net koppen en
intro's lezen. De broodtekst
lezen kan eigenlijk niet

Fraudegevoeltg
De uitgever bepaalt
wat de Zinio-abonnee met zo'n digitale
uitgave mag doen. Mag de abonnee tekst
selecteren om te knippen en plakken in
een tekstverwerker? Mag de abonnee een
digitaal exemplaar doorsturen naar een
collega? En mag de abonnee een pagina
afdrukken op de printer? Vooral deze laatste optie is nogal fraudegevoelig. Onder
Windows is het namelijk mogelijk om
een pdf-generator te installeren als printer. Door van het digitale tijdschrift iedere
pagina af te drukken naar zo'n generator,
ontstaat een perfecte kopie in pdf-formaat. Dezekopie is niet meer beveiligd
en daarmee ligt het tijdschrift op straat.
Zinio-tijdschriften verschijnen dan ook
veelvuldig in pdf-formaat op websites die
illegaal films en software verspreiden.
On1tne 1eest 1asttg Journalist Herbert
Blankesteijn schrijft in een column voor
Planet Internet: "Sinds 1januari 2007
ben ik alleen nog digitaal abonnee
van De Volkskrant.lk heb voor digitaal
gekozen om het geld - het abonnement
is een kwart zo duur als de papieren
krant. Qua gebruiksgemak valt hij zwaar
tegen."
DeVolkskrant hanteert verschillende tarieven voor verschillende abonnementen.
Bij een abonnement op de papieren krant
(~ 255.60per jaar) is de online-versie en
het archief gratis. Bij het Zaterdagplusabonnement (~127.8o)wordt de papieren
krant op zaterdag thuisbezorgd. en is
de krant iedere dag online te lezen. Het
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VolkskrantDirect-abonnement
(69 euro)
biedt uitsluitend toegangtot de onlineversieen het archief.
DeVolkskrantheeft,net alsanderePCMuitga.ven,
vooreensystéemgekozen
waarbij de-papierenkrantenpagina'sop
eenklein formaat in eenwebbrowser
getoondworden.Vervelenddaarbijis dat
éénkrantenpaginabij de meestemensen
langeris dan eencomputerscherm.
En
dat betekentscrollenom dehelepagina
te zien.Doorte klikkenop eenartikel,
verschijnteennieuw pop-upvenster.
Helaaspasthet opgemaakteartikel meestal
weerniet in dat vensterzodatscrollen
opnieuwnoodzakelijkis.Daarbijis d~
tekst

slecht

te

lezen.

,

Blapkesteijn

kreeg'

de tip om dan maar voor de print-versie
te kiezen. Dan opent het artikel als pdf in
een venster. Nog steeds onleesbaar,maar
er is nu met enig klikwerk wel goed op in
te zoomen.
De gratis Pen De online versie van het
gratis dagblad De Persis een verademing
om te lezen. De tabloidkrant opent als
spread beeldvulIend op het scherm. Door
te klikken op een gedeelte van de krant
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met de rechtermuisknop,wordt snel
ingezoomdop leesniveau.Dat maakt
het lezengemakkelijken bovendienis
paginasnelte verplaatsenmet de muis.
Eenideaalsysteemom dagelijksde
krant onlinete lezen.Prettigis dat De
Persde krant daarnaastookin pdf-formaat aanbiedt.Datgeeft de mogelIjkheidom éénof meerpagina'sin hoge
kwaliteit te printen.Daarnaastkun je de
krant meenemenom onderweg,zonder
internetverbinding,op bijvoorbeeldeen
e-bookreader
of notebookte leze~ Handig is ookdat verschenenpdf-nummers
automatischin het groteGoogJe-archief
komenzodatje eenartikel gemakkelijk
terugvindt.
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IIDePersonline

8 8 8

is vanaf het begin een
enorm succes" 888.8.
citeit hebben moeten uitbreiden. Dit had
t1atuurlijk niemand verwacht. waardoor
de~line versie enigszins langzaam leek
te Zij~e hebben dit meteen opgelost
en inmiddels zijn er zeer veel positieve
reacties op de digitale versie.We zien
duidelijk dat et.in zo'n korte tijd een
vaste lezersgroe~,s ontstaan. Aangezien de digitale verSievoor veel mensen
een nieuw concept is'~ wij een aantal
features hebben die urii~ zijn, hebben
we bij het beginscheTT'neêf)helpscherm
gemaakt. Vooral het eenvoudig inzoomen
op meerdere niveaus zonder enige vorm
van kwaliteitsverlies is volgens de lezers
echt een aanwinst evenals het feit dat ze
geen pfd-bestanden op de computer hoeven te downloaden. Dat is een aanzienlijk
verschil in vergelijking tot andere digitale
producten."

VT Wonen Is ook digitaal.
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DePersheeft gekozenvoordetoepassing
dixmaster Republisher
van ModemMedia.DePersonline is vanafhet begineen
enormsucces,zelfsmeerdan verwacht.
AndréPolderman,
directeurvan Modem
Media,geeft aandat dit niet zondergevolgenis geweest:"Deeerstedagwaren
er al bovenverwachtingveellezersop De
Personline,waardoorwe de server-capa-

Losse POF-verkoop Het Nederlands
Dagblad verkoopt losse digitale nummers van de kr~t voor ~ 1.35.Het gebruikt daarv<1orde diensten van Firstgate
om de betaîrng te regeletl. Zo:-",elde krant
van vandaag is beschikbaar. ~ kranten
uit het archief dat tot 1ja~ai'l1996
teruggaat.
I \.
Scala en Luister Ashja Bosboomvan
special interest uitgeverij Scalawas op
het congres PlattorT foT publishers erg
enthous~astover d.e
onhne
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De virtuele bladenkiosk van Zinio.

Juridische problemen zijn er niet volgens
Bosboom,zolang je een tijdschrift integraal online verkoopt. Er is dan slèchts
sprake van een nieuw distributiekanaal.
Tegenoverde beperkte investering voor
online uitgeven staat een hoge return
on investment (ROl).De investering is
dus snel terugverdiend. Bosboom geeft
aawdat Scalanu al geld verdient aan
haar online uitgeefactiviteiten en dat de
investerjng binnen een jaar was terugverdiend. Bij Luister (85.000 unieke bezoekersper maand) neemt nu al de helft
van de nieuwe abonnees uitsluitend een
online abonnement - die krijgt dus geen
papieren tijdschrift meer.
Adverteerden
Elektronischeuitgaven
bieden voor adverteerders veel mogelijkheden. Eenadvertentie extra onder de
aandacht kan bijvoorbeeld met animatie;
Delen van de advertentie lichten op of
bewegen.Verder is het gemakkelijk om:;
interactieve demo's.audio of video toe te
voegen.Aantrekkelijk voor de lezer zi.fh
extra's waar hij iets aan heeft. bijvoorbeeld extra foto's, trailers van films of deJ
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mo's van games. Eenandere mogelijkheid
is het laten sponsoren van een gedeelte
van de website waar vanuit het elektroni-'
schetijdschrift naar verwezen wordt. .

