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De lezers zijn er - de makers nog niet.

(mp3 & YouTube revolutie redux)



?



?



?



Problemen

- technische beperkingen

- kosten vs. markt

- duurzaamheid



Technische beperkingen

- e-boek vs. app vs. website

- offline vs. online

- epub 2 vs. epub 3 vs. iBooks vs. Kindle vs. HTML5 vs. PDF

- design vs. portabiliteit

- audio & video vs. bandbreedte

- interactiviteit vs. compatibiliteit & kosten



 



Kosten vs. markt

- product vs. proces

- kleine oplagen vs. designkosten



Duurzaamheid

- e-publishing = duurzaam elektronisch publiceren en lezen

- werken niet in kortelevende bestandsformaten verstoppen



Efficiëntie

- van e-publicatie als afgeleid product...

- ...naar e-publicatie als integraal product





je moet je leven veranderen...

- je moet je workflow veranderen

- DTP/InDesign niet meer centraal

- Word: levert meer problemen dan oplossingen

- idealiter: XML

- pragmatisch: MultiMarkdown



Kosten

- elektronisch publiceren is niet automatisch goedkoper dan papier

- betere workflows kunnen het wel economischer maken...

- ...en publicaties ook adapteerbaar maken voor toekomstige media.

- verdienmodelle: nog steeds lastig.



je moet je leven veranderen...



Interactivity is no magic bullet

- interactiviteit: waar het meerwaarde oplevert maar geen gimmicks

- heeft nadelen bij kosten, technische complexiteit, duurzaamheid

- het web is er al. 



Denk niet meer in oude formaten

- waarom een gedichtbundel?

- waarom een anthologie?

- waarom één catalogus van expo?

- waarom één tijdschrift?



Wat wordt het Toolkit?



- papier & elektronisch boek/site + Open Source software

- stap-voor-stap introductie (“E-Publishing for Dummies”)

- scenario’s: 

  welke soort van publicatie? 

  welke technologie? 

  welke werkwijze?



- scenario 1: outsourcing

  ...naar document engineering & interaction designers

  ...hoe kan dit makkelijker, sneller en goedkoper?

- scenario 2: do-it-yourself epub

  ...hoe je met Markdown, Calibre & andere tools snel en professioneel 
     jouw eigen e-book kan maken



+ futurologie: e-publishing 2020

+ technisch woordenboek

+ veel visualities van werkwijzen



Dank!

Florian Cramer

J.J.F.Cramer@hr.nl

mailto:J.J.F.Cramer@hr.nl
mailto:J.J.F.Cramer@hr.nl

