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Adobe Digital Publishing Suite 

Wat is de Adobe Digital Publishing Suite?
1. Gereedschappen in Adobe InDesign CS5 / CS5.5 voor het maken van interactieve magazines, 
kranten, boeken, presentaties of zakelijke uitgaven.

2.  Online platform, waarmee de gemaakte interactieve content met behulp van speciale, aange-
paste viewers verspreid kan worden via verschillende AppStores (Google, Apple, Blackberry...) naar 
diverse tablets (Apple iPad, Samsung Galaxy, Motorola Xoom, Bebook Live...).

Welke publicaties zijn reeds gemaakt met deze oplossing?
Een overzicht van de reeds meer dan 400 internationale en nationale publicaties is te vinden op:   
http://adobe.ly/maggallery

Hoe kunnen publicaties gemaakt en gepubliceerd worden voor tablets?
1. Layout van interactieve documenten. Pagina’s en artikelen worden samengesteld in InDesign 
CS5 / CS5.5. Met behulp van nieuwe gereedschappen kunnen interactieve elementen worden 
toegevoegd zoals video, slideshows, panorama’s, knoppen of web-view voor het gebruik van 
dynamische HTML(5) inhoud.

2. Samenstellen van interactieve publicaties. Vanuit InDesign kunnen meerdere documenten voor 
een publicatie samengevoegd worden en direct op het beeldscherm bekeken worden. Op de tablet 
kan een voorvertoning bekeken worden van de publicatie in ontwikkeling. 

3. Publiceren en distribueren van publicaties. Interactieve publicaties (Folio bestanden) kunnen 
tijdens het creatieproces met alle betrokkenen worden gedeeld. Dit is zeer handig ter ondersteuning 
van het ontwerpproces.

Voor publicatie via bijvoorbeeld de iTunes-Store of de Android Marketplace (of intern) kunnen met 
behulp van de ‘Viewer Builder’ uit de Digital Publishing Suite (“Pro editie” of “Enterprise editie”) 
eigen viewers met kiosken worden gemaakt. Deze viewers kunnen volledig aangepast worden met 
eigen logo’s en beelden. Iedere viewer kan uitgebreid worden met diverse e-Commerce mogelijkhe-
den; in-applicatie verkoop, losse verkoop en abonnementsmodellen 

4. Statistieken over het gebruik van uw publicaties. Binnen de Adobe Digital Publishing Suite heeft 
u rechtstreeks zicht op het ‘leesgedrag’ van uw lezers. Binnen de analytics module krijgt u een 
overzicht van de meest gelezen artikelen, meest bekeken advertenties en hoe vaak publicaties zijn 
gedownload.

Welke tablets worden ondersteund?
De gemaakte Folio bestanden kunnen op dit moment verspreid worden (evt met eigen kiosk/
viewer) naar iPad, Android Tablets en de desktop. In de nabije toekomst zullen ook andere platfor-
men beschikbaar komen, zoals BlackBerry Playbook. Deze nieuwe platformen zijn voor elke 
licentiehouder van de Adobe Digital Publishing Suite beschikbaar.

Welke versies van de Adobe Digital Publishing Suite zijn er beschikbaar?
1. Acrobat.com / zonder abonnement. De gereedschappen voor het maken van interactieve 
publicaties zijn beschikbaar binnen InDesign CS5 en CS5.5 (Folio producer tools). Via Acrobat.com 
kunnen documenten gedeeld worden in een kleine werkgroep en gelezen worden binnen de gratis 
‘Adobe Content Viewer’ (iPad en Android).

2. Pro editie. Voor 355 euro per maand, kunnen onbeperkt apps (voor verschillende platformen)
worden gemaakt voor eigen publicaties. In het contract zijn eenmalig 5000 distributies opgenomen.

3. Enterprise editie. Voor uitgevers met hogere eisen aan aanpassingen of uitgebreidere onderne-
mingsstructuren biedt de Enterprise editie extra flexibiliteit. Prijzen beschikbaar op aanvraag.

Meer informatie over prijzen: http://adobe.ly/dps_nl

Via welk kanaal kan een 
abonnement afgesloten 
worden op de Adobe Digital 
Publishing Suite?

De Adobe Digital Publishing 
Suite wordt verkocht door 
Adobe rechtstreeks en via 
geselecteerde partners in 
België en Nederland.
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Plattform Adobe Digital Publishing  Suite

Informatie beschikbaar op http://adobe.ly/dps_nl

Versie Pro editie Enterprise editie

Aantal publicaties (Folios) ongelimiteerd ongelimiteerd

Omvang opslagruimte ongelimiteerd ongelimiteerd

Beperking omvang Folio geen geen

Alle functies voor Folio creatie ✓ ✓

Content Viewer voor iPad ✓ ✓

Content Viewer voor andere platformen Android, RIM, Desktop in de planning

Viewer voor eigen titels  
(maatwerk gebrande viewers) ✓ ✓

Toegang tot Viewer Builder ✓ ✓

Verkooop via Appstores (iTunes, Android Market) ✓ ✓

Abonnementen via Appstore ✓ ✓

Lezer heeft Adobe ID nodig - -

Statistieken (Analyse) ✓ ✓

Uitgebreide rapportages  
(SiteCatalyst)

- ✓

Integratie met eigen  
abonnementensysteem

- ✓

Maatwerk aanpassingen  
van de viewers

- ✓

Integratie Medialets  
(dynamische advertenties)

- Verwacht vanaf Q3/2011

Opname van dochterondernemingen / participaties in 
contract

- Op aanvraag

Kosten per maand  
(excl. BTW)

vanaf € 355 vanaf € 2.875

Distributie naar tablets met de Adobe Digital Publishing Suite
Er zijn verschillende edities beschikbaar van de Adobe Digital Publishing Suite. Welke versie de juiste 
is voor uw situatie wordt uitgelegd in onderstaande tabel.

Additionele informatie over de Adobe Digital Publishing Suite is te vinden op 
http://www.adobe.com/nl/products/digitalpublishingsuite/

Volume (per jaar) Kosten

10.000 distributies (€ 0,22 / verspreidde Folio) € 2.200

25.000 distributies (€ 0,16 / verspreidde Folio) € 4.000

250.000 distributies (€ 0,11 / verspreidde Folio) € 27.500

500.000 distributies (€ 0,09 / verspreidde Folio) € 45.000

Voor de verspreiding van uw publicaties zijn distributiepakketten beschikbaar. Eén distributie is de 
download van één publicatie naar een tablet. Volume wordt gerekend over alle titels heen.


