Betreft

gevraagd advies GA006 omtrent diepte interview toevoeging elektronische kranten
en tijdschriften aan de daisylezer app

Scope
De scope van dit advies is beperkt tot het diepte interview omtrent het toevoegen van elektronische
kranten en tijdschriften (EKT) aan de daisylezer app voor smartphones en de hieraan gerelateerde
functionaliteiten.
De vragenlijst is bijgevoegd als bijlage.
Visie
De Lezersraad merkt op dat:
1. Uitgangspunt dient altijd te zijn dat uit het oogpunt van integratie of inclusie zo veel
mogelijk materiaal beschikbaar moet komen.
2. De gebruiker zelf kan bepalen op welk hulpmiddel of toestel hij de lectuur tot zich kan
nemen.
3. EKT deel uit maakt van de collectienota. De Lezersraad bereidt momenteel een advies voor
over de collectienota. De Lezersraad zal hier overleg houden met betrokken partijen.
4. In het kader van het organisatorisch kader wil de Lezersraad overleggen met de
projectmanagers over advisering van de Lezersraad en de gebruikersinbreng tijdens het
project.
Advies
Het is een gedegen vragenlijst gericht op een uitbreiding van de collectie beschikbaar op de
smartphones.
De lezersraad wenst onderstaande aan de orde te brengen:
1. Neem ook de ervaring van blinde voice-over gebruikers mee. Vraag naar ervaringen met
vergelijkbare apps zoals e-books of kiosk. Welke functionaliteiten zijn handig bij het lezen van
tekst met voice-over. Eventueel kan een extra sessie gehouden worden over dit
deelonderwerp.
2. de lezersraad vraagt of het wenselijk is de in huis ontwikkelde stem te gebruiken
3. bij de vraagstelling over andere bladen van Dedicon en CBB is het niet duidelijk om welke
bladen dit gaat.
4. De lezersraad vraagt zich af of het aantal respondenten niet te gering is voor dit onderzoek
Tot slot
Bij de ontwikkeling van de daisyspeler app dient uiteraard de uniformiteit met de Orion Webbox,
PLEXTALK Linio, enz. zoveel mogelijk nagestreefd te worden.
De lezersraad is bezorgd om de toekomst van de EKT functionaliteit op PC.
De lezersraad verneemt graag welke lange termijn visie SAL/Dedicon heeft omtrent het formaat van
de geleverde bronbestanden.
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