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Geachte Lezersraad,
Beste Marijke,
Dank voor de vlotte advisering omtrent het ronde tafel gesprek / interview dat we met
enkele EKT gebruikers willen gaan voeren. We hebben goed gekeken naar het advies en
deze met een aantal van ons besproken.
Net als het advies valt onze reactie in drie stukjes uiteen:
1) De visie: We zien veel overeenkomsten tussen de geformuleerde visie en onze
uitgangspunten. Toch willen we voor de zekerheid wel melden dat de eerste inzet hier het
lezen van de EKT betreft met een App voor iOS en Android. De keuzevrijheid van de
eindgebruiker is tot die twee platforms beperkt.
Het organisatorisch kader waarbinnen de LR over de projecten wil adviseren, lijkt ons vooral
een punt van afstemming met de KB. Wat betreft gebruikersinbreng in de uit te voeren
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projecten is afgesproken dat in het projectvoorstel de inbreng van de Lezersraad via een
stakeholder-analyse benoemd wordt. Dit gebeurt dus voor de start van het project.
2) Het advies: we zullen de punten 1 t/m 3 van het advies overnemen in de te stellen
vragen tijdens het gesprek. (zie bijlage). En wat betreft punt 4: we zijn ons er van bewust
dat we slechts enkele gebruikers spreken. Het is een exploratie van ervaringen die we willen
gebruiken om aanvullende wensen in beeld te krijgen en bestaande ideeën en
mogelijkheden te toetsen. Een en ander ook in de context van het vorig jaar breed
uitgevoerde gebruikersonderzoek naar players en Apps.
3) Tot slot:


we zullen het ontwikkeltraject conform het Daisy Online Protocol inzetten en
daarmee ook conformiteit nastreven voor wat betreft de Webbox, PlexTalk Linio. In
het program 2015 is voorgesteld de EKT dienst ook te gaan aan te bieden via
beeldschermloze apparaten.



Het Daisy XML Leesprogramma wordt in bedrijf gehouden, zodat de EKT content
ook via de PC gelezen kan blijven worden.



Dedicon bereidt haar productieprocessen voor op de overstap naar het
bronbestandformaat van ePUB3/Daisy XML.

We hopen dat we hiermee recht doen aan het uitgebrachte advies en zien uit naar het te
voeren gesprek/interview rond het lezen van EKT in een App.
Met vriendelijke groet,

Koen Krikhaar
Senior Account Specialist

