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Aan de slag-handleiding voor DPS Publisher
Als u een Professional- of Enterprise-abonnement hebt, leest u de Adobe DPS Getting Started Guide (Aan de slag met Adobe DPS; PDF-
bestand).

Videolessen

Colin Fleming heeft een aantal video's gemaakt over het gebruik van de Digital Publishing Suite-gereedschappen. Deze en andere
zelfstudievideo's zijn beschikbaar op Adobe TV.

Adobe TV - Leren werken met Digital Publishing Suite

Naast de video's op het DPS Learn-kanaal is een aantal andere video's beschikbaar op het Adobe TV - Digital Publishing Channel.

Zelfstudies op internet

Als u een basisoverzicht van de DPS-workflow wilt bekijken, kunt u de voorbeeldbestanden downloaden via Lesbestanden voor ontwerpen en
hiermee experimenteren.

Tips voor Digital Publishing Suite- Gratis app

Aanbevelingen van Adobe

Download deze gratis iPad-app om
voorbeelden van interactieve overlays te
bekijken en standaard en geavanceerde
technieken voor het maken van digitale
publicaties onder de knie te krijgen.... Meer
informatie

http://www.adobe.com/go/learn_dps_tips_nl

door Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help
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DPS-gereedschappen installeren

Opmerking:

De Adobe Digital Publishing Suite is beschikbaar voor InDesign CS5 en hoger. Als u de volledige set gereedschappen voor InDesign CC of CS6
wilt installeren, voert u het installatieprogramma voor DPS Desktop Tools uit via Help > Updates in InDesign. Als u de volledige set
gereedschappen voor digitale publicaties voor InDesign CS5/CS5.5 wilt installeren, zijn er twee afzonderlijke installaties vereist. Installeer de Folio
Producer-gereedschappen en het deelvenster Folio Builder.

AIR 2.x is vereist om AIR-toepassingen, zoals de Desktop Viewer, te kunnen uitvoeren. De meest courante versie van AIR is beschikbaar via
http://get.adobe.com/air/.

Zie “Veelvoorkomende installatieproblemen” verderop in dit artikel als u problemen ondervindt bij het installeren van de gereedschappen.

Installatiekoppelingen

InDesign CC/CS6

DPS Desktop Tools voor CC/CS6 (Windows)

DPS Desktop Tools voor CC/CS6 (Mac OS)

InDesign CS5.5/CS5

Folio Producer-gereedschappen (Windows) voor CS5.5/CS5

Folio Producer-gereedschappen (Mac OS) voor CS5.5/CS5

Het deelvenster Folio Builder (Windows) voor CS5.5/CS5

Het deelvenster Folio Builder (Mac OS) voor CS5.5/CS5

DPS App Builder (alleen Mac OS)

DPS App Builder

De DPS Desktop Tools installeren (InDesign CS6)

Ga in InDesign naar Help > Updates en werk DPS Desktop Tools bij.

Het installatieprogramma voor de DPS Desktop Tools installeert het deelvenster Folio Overlays, het deelvenster Folio Builder, een vereiste
InDesign-plug-in, de DPS App Builder en de Desktop Viewer.

Wanneer een nieuwe versie wordt uitgebracht, kan het een paar dagen duren voordat het nieuwste installatieprogramma is
opgenomen in het installatieprogramma van de InDesign-updates. Tijdens deze periode, kunt u de DPS Desktop Tools bijwerken door op de
koppeling in het deelvenster Folio Builder te klikken of door het meest recente installatieprogramma te downloaden via de bovenstaande
koppelingen.

De Folio Producer-gereedschappen en het deelvenster Folio Builder installeren (InDesign CS5/CS5.5)

1. Sluit InDesign af.

2. Installeer de DPS-gereedschappen.

Windows: Folio Producer-gereedschappen downloaden (Windows)

Mac OS: Folio Producer-gereedschappen downloaden (Mac OS)

3. Installeer het deelvenster Folio Builder.

Windows: Het deelvenster Folio Builder downloaden (Windows)

Mac OS: Het deelvenster Folio Builder downloaden (Mac OS)

De Adobe Content Viewer installeren op een mobiel apparaat

Als u een iPad, een Android-apparaat of een PlayBook hebt, installeert u de meest actuele versie van de Adobe Content Viewer uit de winkel. Ga
in de winkel op zoek naar “Content Viewer”.

De DPS Desktop Tools bijwerken (InDesign CS6)

Telkens wanneer er een nieuwe set tools uitkomt, kiest u Help > Updates in InDesign en werkt u de DPS Desktop Tools bij. Als u folio's moet
maken die compatibel zijn met een eerdere viewer (versie 20 of hoger), kunt u het deelvenster Folio Builder gebruiken om u te richten op die
viewerversie.

Het deelvenster Folio Builder en/of de ontwerpgereedschappen bijwerken (InDesign CS5/CS5.5)
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De Digital Publishing Suite-programma's worden regelmatig bijgewerkt. Elke keer dat er een nieuwe uitgave is, wordt de Folio Producer-service
bijgewerkt op internet. Er is een afzonderlijk installatieprogramma voor het deelvenster Folio Builder, zodat u het deelvenster kunt bijwerken
zonder de gereedschappen bij te werken. Telkens als Adobe de webclient bijwerkt, dient u het deelvenster Folio Builder bij te werken om ervoor te
zorgen dat de webclient en het deelvenster Folio Builder gesynchroniseerd blijven.

Wanneer u het deelvenster Folio Builder bijwerkt, worden de ontwerpgereedschappen niet bijgewerkt.

De updates voor het deelvenster Folio Builder zijn beschikbaar op de downloadpagina's van Adobe:

Windows: Het deelvenster Folio Builder downloaden (Windows)

Mac OS: Het deelvenster Folio Builder downloaden (Mac OS)

Het is ook mogelijk de ontwerpgereedschappen bij te werken wanneer een nieuwe versie wordt uitgebracht. Als u de ontwerpgereedschappen
bijwerkt, zijn folio's die u publiceert niet compatibel met viewerversies die ouder zijn dan versie 20. Bij viewerversie 20 of hoger moet u de
ontwerpgereedschappen bijwerken en kunt u de viewerversie opgeven wanneer u een folio maakt. Zie Een folio maken.

Het kan zijn dat u in InDesign CS5/CS5.19 een oudere set Folio Producer-gereedschappen moet herstellen ten behoeve van de compatibiliteit met
een verouderde, aangepaste viewer (versie 19 of ouder). Verwijder in dat geval de Folio Producer-gereedschappen en download en installeer de
desbetreffende versie. Oudere gereedschappen zijn beschikbaar op de volgende pagina's:

Windows: Archief met oudere Folio Producer-gereedschappen (Windows)

Mac OS: Archief met oudere Folio Producer-gereedschappen (Mac OS)

Veelvoorkomende installatieproblemen
De Adobe Content Viewer for Desktop is niet correct geïnstalleerd

In sommige gevallen kan bij het bijwerken van de DPS Desktop Tools of de Folio Producer-gereedschappen de Adobe Content Viewer for
Desktop (ook wel Desktop Viewer genoemd) niet worden geïnstalleerd. U kunt dit probleem omzeilen door de Adobe Content Viewer for Desktop
handmatig te installeren. Dubbelklik hiertoe op het bestand AdobeContentViewer.air:

Opmerking: de locatie kan enigszins verschillen als u de 64-bits van Windows gebruikt of als u de Folio Producer-gereedschappen van InDesign
CS5/CS5.5 installeert.

Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/Installers/AdobeDigitalPublishingCS6/ContentViewer/AdobeContentViewer.air

Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers\AdobeDigitalPublishingCS6\ContentViewer\AdobeContentViewer.air

Zie de volgende technische informatie: http://helpx.adobe.com/nl/digital-publishing-suite/kb/manual-install-content-viewer.html

Foutbericht "Werk uw app bij"

Wanneer klanten proberen nieuwe folio's te downloaden in uw gemerkte viewer-app, wordt het volgende bericht weergegeven: "Werk uw app bij.
Deze uitgave kan worden gedownload, maar vereist een nieuwere versie van de app".

Als klanten deze fout krijgen, is de viewerversie van het folio hoger dan de viewerversie van de app. U kunt dit probleem verhelpen door het folio
te publiceren met een oudere viewerversie die compatibel is met uw app of een nieuwe versie van uw app naar de store te verzenden.

Zie het volgende artikel: http://helpx.adobe.com/nl/digital-publishing-suite/kb/please-update-app-download-folio.html

Foutbericht "U hebt geen compatibele plug-in voor Digital Publishing"

Na het bijwerken van de Folio Producer-gereedschappen, geeft dit foutbericht aan dat u de Folio Producer-gereedschappen moet downloaden,
maar u beschikt al over de meest recente Folio Producer-gereedschappen het meest recente deelvenster. Dit probleem doet zich soms voor
wanneer er een probleem is met het bestand PlugInConfig.txt. U kunt het probleem gewoonlijk verhelpen door dit bestand te verplaatsen of te
verwijderen. Zie de volgende technische informatie: http://helpx.adobe.com/nl/digital-publishing-suite/kb/error-do-have-compatible-digital.html

Video over het beheren van updates

Versies van DPS-gereedschappen

Colin helpt u te bepalen wanneer u de
programma's in InDesign CS5/CS5.5 moet
bijwerken.... Meer informatie

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

door Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

Bob legt uit hoe u kunt zien welke
gereedschappen en viewers zijn

door Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

4

http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=180&platform=Windows
http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=180&platform=Macintosh
http://idiom-q-win-1/content/help/nl/digital-publishing-suite/help/create-folios.html#create_a_folio
http://www.adobe.com/support/downloads/collection.jsp?collID=4&platform=Windows
http://www.adobe.com/support/downloads/collection.jsp?collID=4&platform=Macintosh
http://helpx.adobe.com/nl/digital-publishing-suite/kb/manual-install-content-viewer.html
http://helpx.adobe.com/nl/digital-publishing-suite/kb/please-update-app-download-folio.html
http://helpx.adobe.com/nl/digital-publishing-suite/kb/error-do-have-compatible-digital.html
http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite/digital-publishing-managing-updates/#/watch/learn-digital-publishing-suite/digital-publishing-managing-updates
http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite/digital-publishing-managing-updates/#/watch/learn-digital-publishing-suite/digital-publishing-managing-updates
http://blog.colingrayfive.com/
http://blog.colingrayfive.com/
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://blogs.adobe.com/indesigndocs/
http://blogs.adobe.com/indesigndocs/


  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid

De gereedschappen voor digitale publicaties verwijderen (InDesign CS5/CS5.5)

Voer een van de volgende twee handelingen uit om de Folio Producer-gereedschappen te verwijderen:

Kies in Windows de optie Software in het Configuratiescherm om de gereedschappen te verwijderen.

Gebruik in Mac OS het verwijderprogramma in Programma's > Hulpprogramma's > Adobe-installatieprogramma's.

In InDesign CS6 zijn de gereedschappen voor digitale publicaties geïntegreerd in InDesign. U kunt de gereedschappen voor digitale publicaties
alleen verwijderen door InDesign te verwijderen.

geïnstalleerd.... Meer informatie

http://goo.gl/ppNzr
Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help
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Adobe-id's gebruiken voor DPS
Voor het deelvenster Folio Builder, het dashboard voor de Digital Publishing Suite en de DPS App Builder hebt u een geverifieerde Adobe-id nodig
om u aan te melden.

Aanmelden in het deelvenster Folio Builder is optioneel. Als u zich niet aanmeldt, kunt u lokale folio's maken en van tevoren bekijken met de
Desktop Viewer of de Adobe Content Viewer op een mobiel apparaat. Als u zich aanmeldt in het deelvenster Folio Builder, kunt u folio's uploaden
naar de server acrobat.com. U kunt deze folio's downloaden naar uw mobiele apparaat of deze delen met andere gebruikers.

Een Adobe-id (niet-abonnees) maken en controleren

Als u geen abonnement hebt op DPS of Creative Cloud, kunt u DPS-gereedschappen gebruiken om folio's te maken en te delen. Als u
persoonlijke Adobe-id's wilt maken, gaat u naar https://digitalpublishing.acrobat.com/ en klikt u op Create Account. Meld u aan voor een account
met een geldig e-mailadres. Er wordt vervolgens een verificatiebericht naar u verzonden. Open dat bericht en controleer het. Gebruik uw Adobe-id
om u aan te melden bij het deelvenster Folio Builder, het dashboard of de DPS App Builder.

Creative Cloud-lidmaatschap

Als u een Creative Cloud-lidmaatschap hebt, gebruikt u het Creative Cloud-account om u aan te melden. Wanneer u zich aanmeldt bij de DPS
App Builder met uw Creative Cloud-account, kunt u iPad-apps maken die u naar Apple kunt verzenden.

Adobe-id gekoppeld aan toepassing (Professional- en Enterprise-abonnees)

U kunt een Adobe-id voor een individu gebruiken (zoals 'johansmit@gmail.com') om u aan te melden bij het deelvenster Folio Builder en folio's te
maken. Als u echter een viewer-app met meerdere folio's publiceert, zoals een maandelijks tijdschrift, raden we u aan een Adobe-id te gebruiken
die specifiek voor die toepassing is, zoals 'dps.publicatie@uitgever.com'. Gebruik het gereedschap Account Administration om de toepassingsrol
aan een e-mailaccount toe te wijzen.

 
Adobe-id voor toepassing 
A. Deelvenster Folio Builder B. DPS App Builder C. Een aangepaste viewer-app die is gemaakt met de DPS App Builder toont folio's die zijn
gemaakt met het deelvenster Folio Builder. 

De Adobe-id die u gebruikt om u aan te melden bij het deelvenster Folio Builder, is gekoppeld aan de Adobe-id (''Title ID'' genoemd) die u opgeeft
bij het maken van de viewer-app in de DPS App Builder.

Stel dat u voor een bedrijf werkt dat Sportief heet en dat u tijdschriften over kajakken en fietsen publiceert. Voor optimale resultaten maakt u twee
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Adobe-id's: de ene wordt dan 'dps.kajakken@sportief.com' en de andere 'dps.wielrennen@sportief.com'.

Wanneer u folio's over kajakken maakt en publiceert, gebruikt u de Adobe-id voor kajakken om u aan te melden bij het deelvenster Folio Builder
en Folio Producer. Wanneer u de aangepaste viewer-app voor kajakken maakt, geeft u de Adobe-id voor kajakken op in het veld Title ID in de
DPS App Builder. (De Adobe-id die u gebruikt om u aan te melden bij de DPS App Builder kan een andere Adobe-id zijn, afhankelijk van de
instellingen in het hulpmiddel Account Administration.)

Voor de app over fietsen doet u hetzelfde: u gebruikt de Adobe-id voor fietsen om folio's te maken en te publiceren en u geeft de Adobe-id voor
fietsen op bij Title ID in de DPS App Builder.

Folio's die u publiceert met de Adobe-id voor kajakken, worden in de app voor kajakken weergegeven. Folio's die u publiceert met de Adobe-id
voor fietsen, worden in de app voor fietsen weergegeven.

Adobe-id's voor gemachtigden maken (abonnees)

Een Adobe-id voor gemachtigden is gekoppeld aan een specifiek publicatieaccount en kan alleen worden gebruikt voor dat account. Als u een e-
mailadres als Adobe-id voor gemachtigden wilt gebruiken, gebruikt u het hulpmiddel Account Administration om de Adobe-id te maken. Als u een
andere methode gebruikt om een e-mailadres als Adobe-id te gebruiken, kan dat e-mailadres geen Adobe-id voor gemachtigden te worden.

Als u een abonnement hebt op Professional of Enterprise, gebruikt u het hulpmiddel Account Administration om een andere rol toe te wijzen aan
de Adobe-id, zodat u deze kunt gebruiken om een toepassing te maken of u aan te melden bij de DPS App Builder. Zie Het hulpmiddel Account
Administration.
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Overzicht van de DPS-workflow
Adobe InDesign is het centrale onderdeel van de workflow. Met InDesign kunnen ontwerpteams lay-outs maken en interactiviteit toevoegen. Met
behulp van lay-outs stellen productieteams de lay-outs samen, voegen ze metagegevens toe en publiceren ze deze in een folio-indeling.

Iedereen die InDesign CS5 of hoger gebruikt, kan digitale publicatiefolio's ontwerpen, hiervan een voorvertoning weergeven en de inhoud delen.
Als u echter aangepaste apps wilt maken voor commercieel gebruik, moet u een van de volgende handelingen uitvoeren:

Meld u aan bij Digital Publishing Suite met een Professional- of Enterprise-account. Met een DPS-abonnement kunt u onbeperkt apps maken
voor de App Store, Google Play Store en Amazon Appstore. Als u een Professional- of Enterprise-abonnement hebt, leest u de Adobe DPS
Getting Started Guide (Handleiding Aan de slag met Adobe DPS; PDF-bestand).

Schrijf u in voor een Adobe Creative Cloud-lidmaatschap. Met een Creative Cloud-lidmaatschap kunt u een onbeperkt aantal apps voor één
folio maken (alleen iPad).

Vraag een Single Edition-licentie aan om een single viewer-app te maken (alleen iPad).

 
Uw InDesign-lay-out overbrengen naar uw iPad

Stap 1: Folio Producer-gereedschappen installeren

Als u de Digital Publishing Suite voor het eerst gebruikt, installeert u de nieuwste versie van de DPS-tools. Voor InDesign CS6 kiest u Help >
Updates en installeert u de DPS Desktop Tools. Installeer voor InDesign CS5/CS5.5 zowel de Folio Producer-gereedschappen als het deelvenster
Folio Builder. Het deelvenster Folio Overlays, een vereiste insteekmodule en de Desktop Viewer worden geïnstalleerd of bijgewerkt door het
installatieprogramma voor Folio Producer-gereedschappen. Het installatieprogramma voor het deelvenster Folio Builder installeert alleen het
deelvenster Folio Builder. Zie Gereedschappen voor digitale publicaties installeren.

Als u een iPad of een Android-apparaat hebt, installeert u de nieuwste versie van de Adobe Content Viewer via de winkel (Apple App Store,
Google Play Store of Amazon Appstore).

Stap 2: brondocumenten maken in InDesign

Maak InDesign-documenten als de basislay-out voor de digitale inhoud. Met InDesign CS5/CS5.5 kunt u zowel een staande (verticale) als
liggende (horizontale) lay-out maken in afzonderlijke documenten voor elk artikel. Met InDesign CS6 kunt u horizontale en verticale lay-outs
binnen hetzelfde document maken. U kunt uw ontwerp ook beperken tot één richting. Zie Digitale publicaties ontwerpen.

U kunt niet alleen InDesign-bestanden gebruiken als broninhoud, maar ook artikelen maken op basis van HTML. Zie HTML-artikelen importeren.

Stap 3: interactieve objecten toevoegen

Gebruik het deelvenster Folio Overlays om interactieve objecten te maken en bewerken. Niet alle interactiviteitsfuncties van InDesign worden
ondersteund. Zie Overzicht van interactieve overlays.

Download de app Digital Publishing Suite Tips op uw iPad of ander mobiel apparaat voor voorbeelden en instructies voor elk type overlay.

Stap 4: De Folio Builder gebruiken om een folio en artikelen te maken

Aanmelden in het deelvenster Folio Builder is optioneel. Als u zich aanmeldt met een geverifieerd Adobe-id, worden folio's die u maakt, geüpload
naar een acrobat.com-site. U kunt deze folio's vervolgens naar de Adobe Content Viewer-app downloaden door u aan te melden met hetzelfde
account. Als u een Creative Cloud-lidmaatschap hebt, meldt u zich aan met uw Creative Cloud-account. Als u geen geverifieerde Adobe-id hebt,
gaat u naar https://digitalpublishing.acrobat.com/, klikt u op Create Account en volgt u de aanwijzingen.
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Gebruik het deelvenster Folio Builder om een folio te maken of te openen en artikelen toe te voegen. Elk artikel kan twee lay-outs hebben: voor de
horizontale en de verticale richting. Zie Folio's maken.

U kunt foliometagegevens ook bewerken met de Organizer van Folio Producer op http://digitalpublishing.acrobat.com. Zie De Organizer van de
Folio Producer.

Stap 5: Artikelen voorvertonen en delen

Selecteer een folio of artikel in het deelvenster Folio Builder en klik op Voorvertoning om een voorvertoning van het folio weer te geven met de
Adobe Content Viewer voor desktopcomputers. Zie De Desktop Viewer gebruiken om een voorvertoning van inhoud weer te geven.

Als u een voorvertoning van het folio wilt weergeven op mobiele apparaten, zoals de iPad, installeert u de gratis Adobe Content Viewer op het
apparaat. Meld u vervolgens aan met de Adobe-id die u ook hebt gebruikt om u aan te melden bij het deelvenster Folio Builder. Gebruik de
viewerbibliotheek om folio's te downloaden en weer te geven. Zie Voorvertoning van folio's en artikelen weergeven.

Gebruik de opdracht Delen in het deelvenster Folio Builder om een folio met andere gebruikers te delen. Alle gebruikers met een geldige Adobe-id
kunnen het folio dat u met hen deelt, gratis weergeven. Als ze de Adobe-id gebruiken om zich aan te melden bij de Adobe Content Viewer,
kunnen ze alle folio's downloaden die u met hen hebt gedeeld. Zie Folio's delen.

Stap 6: Folio's beschikbaar maken voor klanten (alleen voor abonnees en Single Edition)

Als u een Professional- of Enterprise-klant bent, gebruikt u de Organizer van de Folio Producer om de puntjes op de i te zetten voor het folio en
het te publiceren naar de Distribution Service. Zie Samenstellen en publiceren.

Gebruik de DPS App Builder om een aangepaste viewer-app te maken die u kunt indienen bij de Apple Store, Android Market of Amazon
Appworld. Als u een Creative Cloud-lidmaatschap hebt of als u een Single Edition-licentie ontvangt, kunt u een single-issue-app voor de iPad
maken. Als u een Professional- of een Enterprise-account hebt, kunt u abonnementen (iOS en Amazon), pushmeldingen (alleen iOS) en Omniture-
analysemogelijkheden inschakelen. Zie DPS App Builder.

Stap 7: De klantgegevens analyseren en folio's toevoegen en bijwerken (alleen voor DPS-abonnees)

Nadat u uw folio hebt gepubliceerd, gebruikt u de pagina Analytics op het dashboard voor Digital Publishing Suite om gebruikersgegevens bij te
houden. Zie Omniture-analysemogelijkheden.

Ga verder met het toevoegen van folio's aan uw aangepaste viewer voor meerdere folio's.

Aanbevelingen van Adobe
Zelfstudies voor ontwerpen

Aan de slag met DPS
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Overzicht van Single Edition

Stap 1: Inzicht in de basis

Stap 2: Installeer de gereedschappen voor digitale publicaties

Het Single Edition-model is voor kleine tot middelgrote ontwerpstudio's en freelance ontwerpers een manier om brochures, catalogi, portfolio's en
trainingsmaterialen naar de iPad over te brengen. Als u een aangepaste app met een ingebouwd folio voor de iPad wilt maken, dient u lid te
worden van Adobe Creative Cloud of een eenmalig bedrag te betalen. Als u een volledig (geen individueel) Creative Cloud-lidmaatschap hebt,
kunt u een onbeperkt aantal Single Edition-apps voor de iPad maken.

Single Edition-apps die u maakt, werken alleen op de iPad, niet op de iPhone of op Android-apparaten. Met Single Edition bevatten uw apps niet
veel functies, zoals een bibliotheek, bladwijzers, sociale media en analysemogelijkheden die wel beschikbaar zijn voor Professional en Enterprise
DPS-abonnees.

Vereisten

Wat u nodig hebt voor het maken van uw folio:

InDesign CS5 of later.

DPS Desktop Tools (de deelvensters Folio-overlays en Folio Builder).

Wat u nodig hebt voor het maken van uw app:

Een Mac OS-computer met Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) of hoger. Apple heeft een Mac OS-computer nodig om de vereiste certificaten
te maken en de app te uploaden. U kunt een Windows-computer gebruiken om uw folio's in InDesign te maken.

DPS App Builder.

Lidmaatschap van Apple's iOS Developer Program (jaarlijkse betaling vereist). Zie http://developer.apple.com/programs/ios/.

Een Creative Cloud-lidmaatschap of een Single Edition-serienummer.

Video's en bronnen met informatie over Single Edition

Gebruik uw Creative Cloud-account om u aan te melden bij de pagina Aan de slag, video's te bekijken en handige bestanden te downloaden.

https://creative.adobe.com/#dpsse

Deze video's en meer kunt u via Adobe TV bekijken.

DPS Single Edition Learn-kanaal

De app DPS Tips voor de iPad bevat een uitgave van Single Edition met daarin een beschrijving van het volledige Single Edition-proces om
apps te maken en naar Apple te verzenden. Zoek in de App Store of iTunes Store naar "DPS tips".

Stappen voor het maken van een viewer-app voor één folio

Volg de onderstaande algemene stappen om een aangepaste viewer-app te maken en in te dienen bij de Apple Store.

Voordat u met InDesign inhoud maakt, kunt u het beste basisinzicht in het proces krijgen. Bekijk video's, neem
lesbestanden door en blader door helponderwerpen. Zie Aan de slag met Digital Publishing Suite.

 
Gebruik de app DPS Tips en andere bronnen om inzicht te krijgen in de basisbeginselen.

Voor InDesign CS6 installeert u de DPS Desktop Tools. Voor InDesign CS5 of
CS5.5 voert u twee afzonderlijke installatieprogramma's uit. Eerst installeert u de Folio Producer-gereedschappen om het deelvenster Folio
Overlays, een vereiste InDesign-insteekmodule, en de Desktop Viewer toe te voegen. Installeer vervolgens het deelvenster Folio Builder. Zie
Gereedschappen voor digitale publicaties installeren.
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Stap 3: Een folio maken en een voorvertoning bekijken

Stap 4: Aanmelden bij Creative Cloud of een Single Edition-serienummer aanvragen

Stap 5: De Step-by-Step Guide downloaden

 
Installeer de gereedschappen voor digitale publicaties om met InDesign te werken.

Download verder de Adobe Content Viewer naar uw iPad. Wanneer u een folio maakt, wordt de inhoud geüpload naar een webclient die wordt
beheerd door acrobat.com. Gebruik de viewer om die folio te downloaden en een voorvertoning ervan weer te geven. Zoek naar Adobe Content
Viewer in de iPad App Store of de iTunes Store.

Gebruik het deelvenster Folio Builder om uw folio te maken. Geef een voorvertoning
van uw folio weer met behulp van de Adobe Content Viewer-app op de iPad. Wanneer uw folio helemaal klaar is, selecteert u het en kiest u App
maken in het menu van het deelvenster Folio Builder.

Als u een Creative Cloud-lidmaatschap hebt, kunt u
een onbeperkt aantal Single Edition-apps voor iPad maken. Of schaf op de Adobe-website uw Single Edition-serienummer aan. Als de Single
Edition nog niet beschikbaar is in uw regio, meldt u zich aan om op de hoogte te worden gebracht als het zo ver is.

 
Vraag het Single Edition-serienummer aan dat is vereist om de app te maken.

De Step-by-Step iPad Publishing Guide voor Single Edition bevat de informatie die u nodig hebt
om de vereiste afbeeldingen en certificaten te maken, u aan te melden als een Apple-ontwikkelaar, de iPad-app te maken en de app bij Apple in
te dienen.

U kunt de Step-by-Step Publishing Guide ook downloaden in het Help-menu van de DPS App Builder.
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Gratis

Creative Cloud-lidmaatschap

Single Edition

Opmerking:

Professional Edition

Enterprise Edition

Hoeveel kost het gebruik van de Digital Publishing Suite? Dat hangt af van wat u wilt doen. Dit zijn de opties:

Als u InDesign CS5 of hoger hebt, kunt u de Digital Publishing Suite gratis installeren. U kunt folio's maken, die u kunt voorvertonen op uw
bureaublad en mobiele apparaten en kunt delen met anderen. Het gebruik van de DPS-gereedschappen kost alleen extra geld als u folio's wilt
publiceren en aangepaste viewer-apps wilt maken die u kunt verzenden naar stores of privé wilt distribueren.

Schrijf u in voor een Adobe Creative Cloud-lidmaatschap. Met een volledig Creative Cloud-lidmaatschap (niet voor
een afzonderlijk product) kunt u onbeperkte apps voor één folio voor de iPad maken.

Als u geen Creative Cloud-lid bent, kunt u een eenmalig bedrag betalen om een aangepaste app met één folio voor de iPad te
maken. Zie Overzicht van Single Edition.

Als u Single Edition gebruikt om een app voor één folio te maken, brengt Adobe u geen extra downloadkosten in rekening. U betaalt
alleen het Single Edition-tarief en het Apple iOS-ontwikkelaarsabonnement.

Bij een abonnement op de Professional Edition betaalt u maandelijks om een onbeperkt aantal aangepaste viewer-apps en
folio's te maken. U kunt apps met één folio of met meerdere folio's maken voor de iPad. U kunt apps met meerdere folio's voor Android-, Amazon-
en iOS-platforms (iPad en iPhone) ontwikkelen. U kunt ook apps met meerdere folio's met een abonnement maken voor de iPad- en Amazon-
winkels. Bij de Professional Edition ontvangt u standaardanalyserapporten om gebruikersgegevens bij te houden.

De Enterprise Edition omvat alle mogelijkheden van de Professional Edition, plus de mogelijkheid om de gebruikersinterface
van de viewer aan te passen, aangepaste machtigingsservers te maken en interne (privé) bedrijfs-apps te maken.

Klik hier voor meer prijsinformatie: www.adobe.com/nl/products/digitalpublishingsuite/pricing/

Aanbevelingen van Adobe
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Nieuwe functies
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Nieuwe functies in deze release

Naar boven

Naar boven

De volgende functies zijn na release van v30 beschikbaar.

Zie Historie van Opmerkingen bij de release met nieuwe functies voor een compilatie van de opmerkingen bij releases.

Zie Opmerkingen bij de DPS-release met opgeloste problemen voor een overzicht van de opgeloste problemen.

Nieuwe functies in de geplande v30.2-release (28 april)
De volgende functies gaan volgens planning deel uitmaken van de v30.2-release (28 april 2014). Deze release bevat geen updates van de DPS-
gereedschappen.

Verbeteringen voor tekstmeldingen
Wanneer u iOS-tekstmeldingen verzendt, kunt u bepalen of met tikken op de tekstmelding de aangepaste winkel of een andere aangepaste sleuf
moeten worden gestart of dat de door u opgegeven webpagina moet worden getoond. Deze nieuwe opties werken alleen met v30-apps.

 

Systeemeigen Android-viewer
Als u wilt profiteren van deze nieuwe ondersteunde functies, moet u de webversie van DPS App Builder gebruiken om een app te maken of bij te
werken.

Ondersteuning van voorvertoning van HTML-artikelen. De systeemeigen Android-viewer biedt nu voor het eerst ondersteuning voor het
importeren van HTML-artikelen. Hyperlinks in HTML-artikelen werken nog niet en de functie voor het weergeven van navigatiebalken door te
tikken wordt nog niet ondersteund.
Lokale opslag voor HTML wordt nu ondersteund.
Overlays voor schuiven en zoomen worden nu ondersteund.

Windows-viewer
Als u wilt profiteren van deze nieuwe ondersteunde functies, moet u uw Adobe-vertegenwoordiger vragen om uw Windows-app te maken of bij te
werken.

Ondersteuning van controllerweergaven in audio-overlays. Achtergrondaudio wordt nog steeds niet ondersteund.
Progressief downloaden is verbeterd. Wanneer de gebruiker naar een artikel bladert dat nog niet is gedownload, wordt het downloaden van
het artikel gestart.

Opgeloste problemen
Oplossingen voor Analytics: de meetwaarde voor artikelen toont nu consistente rapporten voor gestarte overlays en URL-klikken voor pagina's die
deze items niet bevatten. Ook worden ingesloten knopoverlays in een presentatie nu goed bijgehouden.

Zie Opmerkingen bij de DPS-release met opgeloste problemen.
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Geavanceerde ondersteuning voor uitvoeringen

Beëindiging van ondersteuning voor in-app aankopen in Amazon-marktplaatsen

Nieuwe functies in de v30.1-release (7 april)
De volgende functies zijn opgenomen in de v30.1-release (7 april 2014).

Webversie van DPS App Builder voor systeemeigen Android
Wanneer u de webversie van DPS App Builder gebruikt om een systeemeigen Android-app te

maken, kunt u opgeven welke folio-uitvoeringen moeten worden weergegeven op Android-tablets en welke uitvoeringen op Android-telefoons. Zie
Uitvoeringen instellen voor systeemeigen Android-viewers.

 

Adobe verwijdert de mogelijkheid om in DPS-apps in-app
aankopen van Amazon op te nemen. De optie om een systeemeigen Android-viewer te maken die ondersteuning biedt voor in-app aankopen van
losse uitgaven of abonnementen via Amazon-marktplaatsen, is verwijderd uit de webversie van DPS App Builder.
Deze wijziging is niet van invloed op bestaande apps die al zijn gepubliceerd in Amazon-marktplaatsen of op andere door DPS ondersteunde
Android-marktplaatsen, zoals Google Play Store. Daarnaast kunnen klanten nog steeds nieuwe apps ontwikkelen voor de Kindle- en Amazon-
marktplaatsen zonder in-app aankopen van Amazon te gebruiken. In-app aankopen worden niet gebruikt in apps met directe machtigingen of in de
meeste zakelijke gebruiksscenario's. Adobe concentreert zich op de apparaten, marktplaatsen en gebruiksscenario's die het belangrijkst zijn voor
DPS-klanten.

Systeemeigen Android-viewer
De volgende functies worden nu ondersteund wanneer u systeemeigen Android-viewers voor v30 maakt:

Rechterrand inbinden.
Volledige ondersteuning van afbeeldingsreeksen, inclusief de mogelijkheid om met vegen door afbeeldingen te bladeren en afbeeldingsreeks-
overlays te nesten in andere overlays.
Schuifbaar frame op basis van vectoren.
ChinaCache in aangepaste viewers (maar niet in Adobe Content Viewer).
Systeemeigen Adobe Content Viewer slaat nu referenties op, waardoor herhaaldelijk aanmelden niet langer nodig is.

Zie Systeemeigen DPS-apps voor Android-apparaten ontwikkelen voor meer informatie.

Windows Store-viewer
De volgende functies worden nu ondersteund wanneer u Windows Store-apps voor v30 maakt:

Audio-overlays bieden nu beperkte ondersteuning. Controllerbestanden worden nog niet ondersteund.
Actieve downloadbewerkingen kunnen worden geannuleerd.
Problemen opgelost voor het aanmelden voor directe machtiging en het bijwerken van folio's. Zie Opmerkingen bij de DPS-release met
opgeloste problemen voor meer informatie.

iOS-viewer
De volgende functies worden nu ondersteund wanneer u iOS-viewers voor v30 maakt:

De optie voor de advertentie-id voor iOS-viewers is nu beschikbaar in een andere indeling die niet wordt weergegeven in het binaire bestand
voor de app, tenzij de uitgever specifiek naar het bestand verwijst. Zie New Consumer Marketing APIs (alleen Engelstalig) voor meer
informatie.
Het item voor aanmelden wordt op de iPhone niet weergegeven in het dialoogvenster met instellingen als de optie “Hide sign in button in the
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Naar boven

Folio Producer vereist v29- of nieuwere gereedschappen

Update van gebruiksvoorwaarden

Systeemeigen viewers voor Android en Windows

Relatieve navto-koppelingen

Ondersteuning van JavaScript-API voor relatieve navto-koppelingen (alleen iOS)

Dieptekoppelingen met parameters (alleen Enterprise, iOS)

Informatiescherm (alleen iOS)

Beveiligde folio's (alleen Enterprise, iOS)

library” is geselecteerd in DPS App Builder.
De knop voor instellingen (tandwielpictogram) wordt niet meer weergegeven in de bibliotheek van de iPhone-viewer als er geen opties voor
instellingen zijn (bijvoorbeeld geen handelsversies van folio's, geen aanmeldoptie).

Nieuwe functies in de v30-release (15 maart)
De volgende functies zijn opgenomen in de v30-release van 15 maart 2014. Zie Overview DPS Update March 2014 (video, Engelstalig) voor een
video-overzicht.

Installatie en aanmelden
InDesign-gebruikers moeten minimaal met de volgende versies werken: CC/CS6

(v29) voor de DPS Desktop Tools, CS5.5/CS5 (v29) voor alleen het deelvenster Folio Builder. Als u het deelvenster Folio Builder in InDesign niet
v29 of hoger uitvoert, verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd het deelvenster bij te werken. (Selecteer in het menu van het deelvenster
Folio Builder de optie Info en controleer de laatste twee cijfers om na te gaan welke versie u gebruikt.) Raadleeg het Help-onderwerp DPS-
gereedschappen installeren voor installatie-instructies voor de DPS-gereedschappen.

De gebruiksvoorwaarden van de Digital Publishing Suite worden op vrijdag 14 maart om ongeveer 01.00 uur
PST bijgewerkt. Meld u aan bij het DPS-dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) met de Adobe-id's die u gebruikt voor het maken,
publiceren en bekijken van DPS-inhoud.

Viewerfuncties
De volgende wijzigingen in de DPS-viewers zijn gepland.

De systeemeigen viewers voor zowel Android als Windows Store zijn nu beschikbaar. Deze
viewers hebben nog niet dezelfde functieset die iOS-viewers hebben. Verbeteringen aan deze viewers worden om de drie weken uitgebracht
(gepland). Bekijk de video over systeemeigen viewers.
Voor de systeemeigen Android-viewer zijn in de DPS App Builder voor het web nu HTML-banners beschikbaar. Het bijwerken van folio's wordt nu
ondersteund. Afbeeldingsreeksoverlays worden gedeeltelijk ondersteund. Vegen van de afbeeldingsreeks wordt nog niet ondersteund in de
systeemeigen Android-viewer. Alleen tikken voor afspelen en automatisch afspelen wordt ondersteund. Zie Systeemeigen DPS-apps voor Android-
apparaten ontwikkelen voor meer informatie over systeemeigen Android-apps.
Voor de Windows Store-viewer worden afbeeldingsreeksoverlays nu ondersteund. Zie DPS-apps voor de Windows Store ontwikkelen voor meer
informatie over de Windows Store-viewer.

U kunt de navto-opdracht nu gebruiken om naar het volgende/vorige of het eerste/laatste artikel te gaan. Met de
knop navto://relative/first gaat u bijvoorbeeld direct naar het eerste artikel in het folio. Geldige bestandsindelingen zijn onder andere eerste, laatste,
volgende, vorige en huidige. U kunt ook direct naar een bepaald artikel ten opzichte van de positie in het folio, bijvoorbeeld het vijfde artikel, gaan.
De relatieve navto-koppelingen worden ondersteund in de iOS- en Windows Store-viewers, maar nog niet in de systeemeigen Android-viewer, de
desktopviewer en de webviewer. De relatieve navto-koppelingen vereisen een v30-app, maar werken wel met elke folio-indeling.
Raadpleeg het Help-artikel Relatieve navto-koppelingen gebruiken.

Door een webinhoud-overlay of een HTML-artikel te
maken dat toegang heeft tot de Reading API, kunt u bij het folio een query indienen om bepaalde informatie te achterhalen, zoals hoeveel
artikelen het folio bevat en hoeveel pagina's een artikel bevat. U kunt deze informatie vervolgens in de overlay of het HTML-artikel weergeven of
op een andere manier gebruiken. Zie New APIs and features in R30 voor meer informatie. 

Met de v30-update wordt de v29-functie voor het vastleggen van parameters voor
dieptekoppelingen verbeterd. In de v29-release ondersteunden dieptekoppelingen alleen aangepaste sleuven (zoals een aangepaste winkel) als
doel. Op v30-viewers zijn de koppelingsparameters nu beschikbaar via de JavaScript-API's, ongeacht de bestemming van de dieptekoppeling. U
kunt nu bijvoorbeeld een koppeling maken die een specifiek folio en specifiek artikel in een app opent en een abonnementskorting biedt.
Als u dieptekopppelingen naar toepassingen hebt aangebracht, kunt u de gegevens via de JavaScript-API's weer ophalen bij de viewer. Deze
functie ondersteunt koppelingen naar artikelen met de navto-indeling, schrijven naar lokale opslag en het instellen van een waarde in de
toepassing die via de JavaScript-API toegankelijk is. Zie New APIs and features in r30 voor meer informatie.

In iOS-viewers kunt u vanaf elke locatie in de app een transparante webweergave aanroepen die toegang heeft
tot de Reading API of Library and Store API, waaronder de bibliotheek, de aangepaste winkel, een banner of een artikel. U kunt de status van de
lezersmachtiging en ander gedrag definiëren om de gewenste inhoud in de transparante webweergave te tonen.
U kunt het informatiescherm op app-niveau (zoals een aangepaste bibliotheek of een machtigingsbanner) of op folioniveau (HTML-artikel of
webinhoud-overlay) starten. De HTML-bestanden die worden gebruikt in het informatiescherm, moeten op een server buiten de app worden gehost
en niet in de app worden opgeslagen. Gebruikers moeten verbinding hebben met internet om het informatiescherm weer te geven.
Zie DPS uitbreiden met HTML- en JavaScript-API's voor een overzicht van functies die toegang hebben tot JS API's.
Zie New APIs and features in r30 voor voorbeelden van en instructies voor het maken van een informatiescherm en bekijk deze video over het
informatiescherm (Engels gesproken).  

De nieuwe optie Enable Secure Content (Veilige inhoud inschakelen) is nu beschikbaar als u het
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API-ondersteuning voor agenda's (alleen iOS)

De optie “Meer tonen” wordt niet meer weergegeven in viewerbibliotheek

Verbeteringen voor aanmelden/abonneren (Enterprise)

Verbeteringen voor machtigingsgegevens (Enterprise)

Verbeteringen van tekstmeldingen

Verbeterde analysemogelijkheden

AEM-/DPS-workflow

Verbeteringen in SDK-API voor Adobe Content Viewer voor het web

Kennisgeving over browserondersteuning voor webviewer

hulpmiddel Account Administration gebruikt om een toepassingsrol voor een Enterprise-account te configureren. Selecteer deze optie alleen als uw
app vertrouwelijke of gevoelige informatie bevat. Delen via sociale media, de webviewer en achtergronddownloads zijn niet beschikbaar in een
beveiligd account.
De folio's in een beveiligd account zijn niet beschikbaar via de Folio Producer-service (acrobat.com). De folio's zijn alleen beschikbaar wanneer
deze naar de Adobe Distribution-service worden gepubliceerd. Om een voorvertoning van folio's in een beveiligd account te bekijken, kunt u
Voorvertoning op het apparaat gebruiken om de folio's in Adobe Content Viewer te bekijken. U kunt ook een aangepaste app maken om
gepubliceerde folio's weer te geven.
De folio's zijn alleen beveiligd als Enable Secure Content (Veilige inhoud inschakelen) is geselecteerd voor een v30-app en als v30-folio's zijn
gepubliceerd met Encrypt Folio ingeschakeld.
Folio's die naar een app worden gestuurd met behulp van de functie Enable Secure Content, zijn beschermd als het apparaat is vergrendeld of
uitgeschakeld. De folio's zijn beschikbaar nadat het apparaat met een wachtwoord wordt ontgrendeld. Dit is een standaardfunctie van het iOS-
besturingssysteem.
Raapleeg het Help-artikel Beveiligde inhoud in DPS-account en bekijk de video over beveiligde inhoud voor meer informatie.

Ondersteuning voor het toevoegen van gebeurtenissen/afspraken aan de agenda is nu
opgenomen in de JavaScript-API's. U kunt gebruikers nu bijvoorbeeld toestaan op een koppeling te tikken om een gebeurtenis/afspraak aan hun
agenda-app toe te voegen (alleen niet-terugkerende gebeurtenissen/afspraken). U kunt gebruikers ook toestaan om items, zoals een lijst met
ingrediënten voor een recept, aan de herinneringsapp van de gebruiker toe te voegen. Zie New APIs and features in r30 (Engelstalig) in DPS
Developer Center voor voorbeelden [artikel nog niet beschikbaar].

Lezers met een iPad kunnen nu gewoon door de bibliotheekinhoud
bladeren zonder dat er nieuwe pagina's moeten worden geladen. Gebruikers hoeven nu niet meer op de knop Meer tonen onder aan de
bibliotheek te tikken om aanvullende folio's weer te geven.

U kunt het dialoogvenster voor aanmelden en abonnementen voor systeemeigen
viewers nu vanuit een aangepaste viewer aanroepen. Dankzij deze wijziging kunt u het systeemeigen dialoogvenster voor aanmelden of
abonnementen gebruiken om opties voor aanschaffen weer te geven, zodat u deze niet zelf hoeft te maken. Het systeemeigen dialoogvenster
voor aanmelden is beschikbaar in de Library and Store API. Het systeemeigen dialoogvenster voor abonnementen is beschikbaar in de Library
and Store API en de Reading API.

Adobe gaat een interne cloudservice gebruiken om in proxygegevens voor machtiging
te voorzien. Enterprise-uitgevers die directe machtiging aanbieden, kunnen nog steeds in verificatie en machtiging voorzien, maar de Adobe-
service kan namens uitgevers nu ook machtigingen verstrekken. Zie de technische opmerking Changes to Direct Entitlement Infrastructure
(Engelstalig) voor meer informatie.

Folio Producer-services
De volgende wijzigingen zijn aangebracht aan de serverfuncties.

De pushmeldingenservice is vernieuwd, waardoor er nu uitgebreidere mogelijkheden beschikbaar zijn. Dit
nieuwe Push Notification Portal (portaal voor pushmeldingen) biedt de volgende mogelijkheden:

Tekstmeldingen inplannen en de optie om niet-verstuurde meldingen te annuleren.
Geschiedenis van tekstmeldingen weergeven. Meldingen verzenden en de status van de huidige/geplande meldingen weergeven.
Dieptekoppelingen doorgeven in tekstmeldingen. U kunt bijvoorbeeld een koppeling plaatsen waarmee de app-bibliotheek wordt geopend.
(Deze optie vereist een v30-viewer.)
SiteCatalyst-analyse gebruiken voor evaluatie van tekstmeldingsgegevens.

Raadpleeg het Help-artikel Pushmeldingen en bekijk deze video over geplande tekstmeldingen voor meer informatie. 

In SiteCatalyst-analyses kunnen de achtergronddownloads nu volledig worden bijgehouden, te beginnen
vanaf het punt waarop de push wordt ontvangen tot het moment waarop het folio wordt gedownload.

Media Publisher is een module voor de Adobe Experience Manager (AEM) die het systeem toestaat DPS-inhoud te
publiceren. Wanneer AEM en de module zijn geconfigureerd en de juiste sjablonen worden gebruikt, kunt u HTML-artikelen maken en DPS-folio's
publiceren. De artikelen kunnen rechtstreeks naar de Adobe Folio Producer-service worden geüpload. Bovendien wordt er constant gecontroleerd
of de laatste aangebrachte wijzingen in het artikel zijn opgenomen. Raadpleeg de artikelen in Efficient DPS workflows leveraging CMS systems
(Engelstalig) voor meer informatie over de AEM-workflow.

Webviewer
In de Adobe Content Viewer voor het web (de webviewer) zijn de volgende wijzigingen aangebracht.

De ingesloten webviewer bevat nu nieuwe JavaScript-API's waarmee
Enterprise-uitgevers hun eigen knoppen voor Volgend artikel en Vorig artikel aan hun hostingwebpagina kunnen toevoegen. Gebruikers kunnen in
het iframe op deze knoppen klikken om naar het volgende artikel of naar de volgende pagina van een samengevoegd artikel te gaan. Deze
knoppen kunnen worden aangepast om het huismerk en de stijl van de hostpagina weer te geven. Zie SDK voor Embedded Web Viewer voor
meer informatie.

Adobe detecteert nu wanneer de browser wordt gebruikt om de webviewer te
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  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid

Registratie van aanvullende analysegegevens voor webviewer

Specificatie voor folio-indelingen nu beschikbaar

Let op: DPS zet ondersteuning van InDesign CS5.5 en CS5 in v32 niet voort

openen en biedt nuttige informatie betreffende browsers die de beste ervaring bieden. Voor webviewerinhoud die op
http://contentviewer.adobe.com/ wordt gehost, wordt in de webviewer het dialoogvenster Best Viewed with... (Kan het beste worden weergegeven
in) weergegeven. Dit dialoogvenster beveelt de meest recente versie van de ondersteunde browsers aan als de webviewer een browser detecteert
die niet wordt ondersteund of als de browserversie verouderd is. De inhoud van het folio wordt desondanks gewoon weergegeven. Voor browsers
die zo oud zijn dat ze ook dit bericht niet kunnen weergegeven, wordt in de webviewer een foutmelding weergeven waarin de gebruiker wordt
gevraagd om bij te werken naar de meest recente versie van een van de ondersteunde browsers. Vervolgens wordt de toegang tot de inhoud
geblokkeerd (omdat de gebruikerservaring vaak niet goed is).
Als de webviewer wordt gehost op een website met behulp van de SDK voor Adobe Content Viewer voor het web, kunnen uitgevers via de SDK
ervoor kiezen deze ondersteuningsmelding weer te geven. Ze kunnen ook ervoor kiezen om een API-terugkoppelingsverzoek te ontvangen, zodat
uitgevers hun eigen bericht kunnen weergeven of de gebruiker op andere wijze naar alternatieve inhoud kunnen verwijzen. Zie SDK voor
Embedded Web Viewer voor meer informatie.

Wijzigingen in registratie van analysegegevens:
Het type aankoop dat is gekoppeld aan gemachtigde inhoud, wordt bijgehouden. Als lezers zich aanmelden om webviewerinhoud via directe
machtiging te bekijken, moet de webviewer doorgeven dat de inhoud is aangeschaft.
Klikken op de inhoudsopgave (TOC) worden bijgehouden.
Klikken op de knop Paywall worden nu bijgehouden in de analyserapporten van de webviewer.

Zie Handleiding voor DPS-rapportage met SiteCatalyst (PDF) voor meer informatie
.

DPS
De specificaties van de folio-indeling zijn nu beschikbaar. Commerciële uitgevers kunnen

hun inhoud nu aanbieden op verschillende markten die de .folio-bestandsindeling accepteren. Door inhoud te publiceren als .folio, een universeel
geaccepteerde bestandsindeling voor digitale publicaties, kunnen uitgevers van tijdschriften digitale inhoud voor mobiele apparaten efficiënter
publiceren. Dit komt omdat de uitgevers niet langer voor afzonderlijke marktplaatsen interactieve digitale inhoud in meerdere specifieke en
systeemeigen bestandsindelingen hoeven te maken en publiceren. Newsstands en marktplaatsen die de licentie voor de .folio-bestandsindeling
accepteren, kunnen eigen systeemeigen viewers maken om digitale tijdschriften weer te geven die beschikbaar zijn in de .folio-bestandsindeling.
Downloadpagina met de specificaties voor folio-indelingen

In de v32-release (release voorlopig gepland voor september
2014) kunnen er met InDesign CS5.5 en InDesign CS5 nog steeds brondocumenten voor DPS worden gemaakt. InDesign CS6 of hoger is vereist
om artikelen naar de Folio Producer-service te uploaden.
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Historie van Opmerkingen bij de release met nieuwe functies
De Digital Publishing Suite-programma's worden regelmatig bijgewerkt. Raadpleeg Opmerkingen bij de release met opgeloste fouten in DPS voor
een lijst met opgeloste fouten.

Release 29 — Fase 1 (huidig)

Zie Nieuwe functies in deze release voor een beschrijving van de nieuwe functies in de huidige gereedschapset.

Release 28
Op tekst gebaseerde pushmeldingen (iOS, Professional/Enterprise)

U hoeft niet langer een service voor pushmeldingen van derden te gebruiken om tekstmeldingen naar uw klanten te verzenden. Door aangepaste
tekstberichten te verzenden, kunt u terugkerende lezers en abonnees met iOS-apparaten aanmoedigen door de lezers te informeren over nieuwe
inhoud. Tekstmeldingen werken met alle viewerversies. Bovendien kunt u SiteCatalyst-analysefuncties gebruiken om de reacties van klanten op de
meldingen bijhouden, waaronder het aantal lezers dat zich aanmeldt voor het ontvangen van pushberichten.

Verbeteringen voor basislijnanalyse (bètaversie, alleen Engels)

Het DPS-dashboard bevat een nieuwe bètaversie van rapporten voor basislijnanalyse. Met de nieuwe basislijnanalyse kunt u de Standard
Audience Accumulation-meetgegevens voor digitaal lezerschap weergeven die voldoen aan de MPA-richtlijnen voor meetgegevens voor tablets. In
de nieuwe rapporten zijn gegevens beschikbaar zoals totaal aantal lezers, totaal aantal sessies, totale tijd per lezer, gemiddelde sessies per lezer,
apparaten en besturingssysteem.

Bij het analyseren van gegevens kunt u de samenvoegingsinstellingen voor de verschillende standaardmeetgegevens wijzigen. Met de nieuw
vormgegeven interface krijgt u toegang tot analyses en kunt u de rapportgegevens exporteren en weergeven in een spreadsheet.

Ondersteuning voor iOS 7

v28-apps bieden ondersteuning voor iOS 7. Houd er rekening mee dat viewers die zijn gemaakt met v24 of lager mogelijk niet goed werken op
apparaten met iOS 7. Met name folio's met liggende richting worden slecht of niet weergegeven. Voor optimale resultaten moet u alle DPS-apps
bijwerken naar v27 of v28.

Ondersteuning voor iOS 5 stopgezet

Adobe DPS biedt niet langer ondersteuning voor iOS 5. Vanwege deze wijziging kunnen v28-apps niet worden uitgevoerd op iOS 5 en daardoor
dus ook niet op iPad 1-apparaten. Als u iPad 1-apparaten wilt blijven ondersteunen, moet u folio's maken die compatibel zijn met de viewerversie
van de bestaande app (v27 of lager).

iOS 7-vereisten voor DPS apps

Met DPS App Builder kunt v28-apps maken die voldoen aan de Apple iOS 7-ontwerprichtlijnen, waaronder de ontwerpthema's voor de nieuwe,
lichtgekleurde gebruikersinterface. Houd rekening met de volgende iOS 7-vereisten bij het ontwerpen en ontwikkelen van uw apps:

iOS 7 vereist dat de systeembalk wordt weergegeven in apps. Wanneer u een v28-app maakt, wordt de systeemstatusbalk van 20 of 40
pixels nu in alle weergaven, waaronder de folioweergave, boven de bovenste navigatiebalk weergegeven. Wanneer gebruikers tikken om de
navigatiebalken weer te geven, wordt meer van uw ontwerpgebied bedekt. Breng hiervoor de benodigde wijzigingen aan in uw artikellay-outs.
In iOS 7 hebben de aangepaste pictogrammen op de onderste navigatiebalk (alleen Enterprise) een andere werking. Wanneer u een v28-
app met aangepaste werkbalkpictogrammen maakt, kunt u niet meer drie aparte pictogrammen leveren voor de statussen Omhoog, Omlaag
en Uitgeschakeld. In plaats hiervan levert u één PNG-bestand met een transparante achtergrond. De kleur van de weergavestatus wordt
automatisch aangepast in iOS 7. (Deze bestanden hebben een afmeting van 30 x 30 en 60 x 60 pixels.) U hoeft niet meer het tekstlabel in te
sluiten in het navigatiepictogram. In plaats daarvan geeft u in DPS App Builder tekst op in het veld Icon Label, die onder de aangepaste
pictogrammen wordt weergegeven. Als uw app meerdere talen ondersteunt, kunt u deze tekst lokaliseren. Deze nieuwe pictogrammen
worden alleen weergegeven op de navigatiebalk als voor het pictogram een actie kan worden uitgevoerd. Zo wordt de knop Viewer pas
weergegeven nadat een folio is gedownload. Als de navigatiebalk is ingeschakeld, is deze een paar pixels groter dan de navigatiebalk in
eerdere apps (12 pixels op iPads met SD-resolutie, 24 pixels op iPads met HD-resolutie). Breng ook hiervoor de benodigde wijzigingen aan
in uw lay-outs. Zie DPS-apps voor de iPad en iPhone maken voor meer informatie over deze pictogrammen.
Voor iOS 7 zijn aanvullende grootten voor app-pictogrammen vereist: 152 x 152 (iPad HD), 76 x 76 (iPad SD) en 120 x 120 (iPhone). Deze
nieuwe pictogrambestanden moet u gebruiken wanneer u een v27- of v28-app in DPS App Builder maakt.
DPS-viewers bevatten verschillende gebruikersinterfacewijzigingen voor iOS 7. Zo is de bibliotheekachtergrond veel lichter dan in eerdere
versies. Controleer daarom of uw omslagafbeeldingen het juiste contrast hebben. Als uw app een artikel bevat dat beschrijft hoe de app
moet worden gebruikt, is het waarschijnlijk verstandig om deze Help-inhoud bij te werken.

Er zijn bekende problemen met de werking van apps gemaakt met v24 of lager op iOS 7-apparaten. Voor optimale resultaten moet u bestaande
apps bijwerken naar v27 of hoger.

AirDrop-ondersteuning voor iOS 7

Met v28-apps op iOS 7-apparaten kunt u via AirDrop artikelen delen met personen die zich bij u in de buurt bevinden. Wanneer de ontvangers
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koppelingen naar gedeelde artikelen via AirDrop op een iPad ontvangen, kunnen ze gebruikmaken van de nieuwe v28-functie voor de Mobile
Safari Web Viewer. 

Mobile Safari Web Viewer (alleen iPad)

Wanneer een gebruiker met een iPad op een koppeling naar een niet-beveiligd gedeeld artikel tikt, wordt het gedeelde artikel rechtstreeks
geopend in de Mobile Safari Web Viewer. Dankzij deze functie kunnen ontvangers met één tik op de iPad een webviewerversie van het artikel
weergeven in plaats van de app te downloaden. De Mobile Safari Web Viewer (ook wel de 'artikelviewer' genoemd) levert koppelingen waarmee
de app kan worden gedownload of het artikel kan worden weergegeven als het al is gedownload op de iPad. In deze eerste versie worden
sommige eigenschappen, zoals bepaalde overlaytypen, nog niet ondersteund.

Beschikbaarheidsdatum van folio inplannen

U kunt een specifieke datum en tijd instellen om in de Distribution Service folio-inhoud beschikbaar te stellen voor gebruikers van de app zodat
medewerkers nieuwe inhoud niet handmatig hoeven te publiceren.

U kunt de gegevens voor het inplannen van de beschikbaarheidsdatum van het folio ook via de programmacode instellen met de API voor Folio
Producer (alleen Enterprise).

Nieuwe standaardviewerversie voor folio's

De standaardviewerversie voor folio's is nu v26 in plaats van v20. Wanneer u een nieuw folio maakt, kunt u zich nog steeds richten op de
viewerversies v20 tot en met v28.

Ondersteuning voor camera-API

Gebruik de camera van het apparaat om gebruikers de mogelijkheid te bieden in uw app foto's maken die ze kunnen opnemen in uw inhoud of
kunnen opslaan in het camera-album. U kunt bijvoorbeeld een afbeelding van een fotolijstje opgeven en gebruikers de mogelijkheid bieden een
foto te maken (of een afbeelding uit de app Foto's op te geven) die in het lijstje wordt weergegeven. 

Inhoud op Android-apparaten wordt vergroot

In eerdere releases werden kleinere uitvoeringen in Android-apps niet vergroot, waardoor letterbox- en pillarboxeffecten optraden. In de op AIR
gebaseerde Android-apps van v28 worden de kleinere uitvoeringen proportioneel vergroot. 

Vergrendelingsoptie voor richting

DPS App Builder bevat nieuwe instellingen waarmee u de richting van uw app kunt vergrendelen zodat de bibliotheek- en folioweergave maar in
één richting worden weergegeven.

Verbeteringen voor analysemogelijkheden met SiteCatalyst

Er zijn nieuwe SiteCatalyst-rapporten beschikbaar met metagegevens over auteurs, die nuttig zijn voor het registreren van specifieke auteurs of
adverteerders. Ook is aangepaste eVar-registratie beschikbaar. Raadpleeg de verwante artikelen over analyse in DPS Developer Center voor
meer informatie.

Web Viewer gelokaliseerd

De Content Viewer for Web (webviewer) bevat nu ondersteuning voor 20 verschillende talen.

Prestatieverbeteringen voor Distribution Service

Folio's die worden naar de Adobe Distribution Service worden nu opgeslagen op snellere en betrouwbaardere Amazon Web Service-servers. Dit
levert aanzienlijke verbeteringen op voor het publiceren, bijwerken en downloaden van folio's. 

Release 27
Pinterest-ondersteuning in Sociaal delen (iOS, Professional/Enterprise)

Pinterest is nu een van de opties voor sociaal delen in DPS App Builder. Als deze optie is geselecteerd, wordt de optie Pinterest weergegeven in
het vervolgkeuzemenu voor sociaal delen in uw app. Klanten die uw app op een iPad of een iPhone bekijken, kunnen de voorvertoning van een
artikelpagina op hun prikbord plaatsen. Vanuit Pinterest kunnen lezers op de afbeelding van de pagina klikken om de interactieve artikelinhoud op
een apparaat of in de webviewer te bekijken. U kunt paywallbeperkingen instellen wat betreft het aantal artikelen dat beschikbaar is voor
weergave, net als bij de andere opties voor sociale delen.

GPS-integratie op apparatuur (iOS, Professional/Enterprise)

Met GPS-integratie kunt u doelgerichte inhoud bieden op basis van de geografische locatie. In uw app kunt u GPS-logica aan HTML-inhoud
toevoegen om verschillende doelen te bereiken. Voorbeelden:

U kunt een webinhoud-overlay maken of een HTML-artikel waarin verschillende advertenties worden weergegeven, afhankelijk van de locatie
van de gebruiker.
In uw aangepaste archief (alleen Enterprise) kunt u regiospecifieke folio's weergeven en gebruikers op basis van hun locatie toegang geven.
In uw aangepaste bibliotheek (alleen Enterprise) kunt u regiospecifieke banners weergeven.

Verdere informatie: als u GPS-integratie wilt inschakelen in een aangepast archief of in een aangepaste bibliotheek, gebruikt u de v2-API's voor
aangepaste archieven/bibliotheken. Als u GPS-integratie wilt inschakelen in een webinhoud-overlay of in een HTML-artikel, gebruikt u de Reading
API. Selecteer bovendien de optie Toegang tot informatie over rechten toestaan wanneer u GPS-integratie inschakelt in een Webinhoud-overlay of
HTML-artikel.
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Verbeteringen op gebied van sociaal delen/webviewer (iOS, Professional/Enterprise)

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

In de webviewer kunnen artikelen waarvoor de toegangsstatus in de Folio Producer is ingesteld op “Free” nu worden weergegeven in de
bureaubladwebviewer zonder mee te tellen voor de paywalldrempel. De functionaliteit van gemeten of beveiligde artikelen is niet veranderd.
Gemeten artikelen tellen nog steeds mee voor de paywalldrempel en de beveiligde artikelen zijn alleen beschikbaar voor lezers met de
desbetreffende machtiging. (De instellingen voor “Free”, “Metered” en “Protected” hebben nu hetzelfde effect in de webviewer en in de gratis
voorvertoning van artikelen.)
In eerdere versies werden miniatuurafbeeldingen van beveiligde artikelen grijs weergegeven in de inhoudsopgave van de webviewer en
verscheen een slotpictogram als de muis erboven werd geplaatst. Bovendien werden beveiligde artikelen overgeslagen door
navigatiehandelingen naar links en rechts. In versie 27 maakt de webviewer geen onderscheid meer tussen beveiligde, gratis of gemeten
artikelen in de inhoudsopgave en in navigatie. Alle artikelen worden zonder enig onderscheid weergegeven in de inhoudsopgave en als
gebruikers in een folio navigeren, kunnen ze alle artikelen bekijken, ook beveiligde artikelen. Beveiligde artikelen worden verborgen achter
een paywallbericht.
In de ingesloten webviewer is het aanmeldingsproces gestroomlijnd om uitgevers in staat te stellen gebruikers op hun eigen website te
verifiëren.

Verbeteringen in de Android-viewer (Professional/Enterprise)

De op AIR gebaseerde Android-viewer is in de volgende opzichten verbeterd:

Het maximale folioformaat is verhoogd van 2048x2048 naar 4095x4095 pixels. Zo kunt u folio's maken voor grotere apparaten, zoals Android
HD-tablets van 10 inch.
De welkomstschermen die u opgeeft op Android-apparaten worden nu proportioneel vergroot of verkleind om het doelscherm te vullen. U
kunt bijvoorbeeld welkomstschermen van 2560x1600 en 1600x2560 opgeven die worden verkleind (en bijgesneden in geval van een andere
hoogte-breedteverhouding) voor kleinere apparaten.
De pictogrammen en interface-elementen op extra grote Android-apparaten, zoals HD-tablets van 10 inch, zijn vergroot zodat gebruikers
gemakkelijker op knoppen kunnen tikken en door viewers kunnen navigeren.
Aangepaste navigatiepictogrammen (alleen Enterprise) kunnen nu de volgende formaten hebben: 75x43, 98x52 of 214x114 pixels.

De native (niet-AIR) Android-viewer is nog in ontwikkeling.

Folio kopiëren

Er is nu een opdracht voor kopiëren in de Organizer van de Folio Producer. U kunt uw eigen folio kopiëren (dupliceren) of u kunt een folio kopiëren
dat met u wordt gedeeld van een andere account. Door het kopiëren van een gepubliceerd of niet-gepubliceerd folio wordt een nieuw folio
gemaakt op de server van de Folio Producer (acrobat.com) en niet op de Distribution Service. U kunt het gekopieerde folio vervolgens bewerken
en publiceren. Als het folio van een andere computer met u is gedeeld, dient u de bronbestanden op te halen en de artikelen opnieuw te koppelen
om deze te bewerken en bij te werken. Vergrendelde folio's kunnen niet worden gekopieerd.

Nieuwe optie voor automatisch openen in DPS App Builder

"Auto-open latest entitled folio after download" is een nieuwe optie in DPS App Builder. Als "Auto-download latest entitled folio on first launch" is
geselecteerd, wordt de optie voor automatisch openen standaard geselecteerd, zodat lezers die dit folio voor de eerste keer lezen, de app kunnen
downloaden en direct kunnen beginnen met lezen. Als u de optie voor het automatisch openen uitschakelt, zien gebruikers dat het folio weliswaar
wordt gedownload naar de bibliotheek, maar wordt het folio pas geopend als ze op de omslagafbeelding tikken. Op deze manier kunnen uitgevers
een bericht in de banner weergeven die gebruikers die het folio voor het eerst gebruiken, laat weten dat ze een gratis folio ontvangen.

Verbeteringen op gebied van de voorvertoning van artikelen

Er kunnen nu niet alleen voorvertoningen van gratis artikelen worden weergegeven in voorvertoningsfolio's, maar ook voorvertoning van gemeten
artikelen. Wanneer een lezer in een voorvertoningsfolio naar een gemeten artikel navigeert, wordt een knop ''Artikel lezen'' weergegeven in het
aankoopvenster. Als de lezer op deze knop tikt, wordt het desbetreffende artikel in het kader van de voorvertoning gedownload naar het apparaat.
Het aantal gemeten artikelen dat de lezer kan bekijken, wordt bepaald door de paywalldrempel voor het apparaat die door de uitgever is ingesteld.

Bovendien is de interface van de voorvertoning van gratis artikelen in verschillende opzichten verbeterd. Zo worden de voorvertoningsafbeeldingen
van beveiligde artikelen nu weergegeven achter een donker maaspatroon. Op bladerminiaturen is een verloop toegepast en er wordt voor elke
pagina van samengevoegde artikelen een bladerminiatuur weergegeven (alleen voor horizontale veeggebaren), zowel in de bladermodus als in
voorvertoningsafbeeldingen achter het maaspatroon in de folioweergave.

Verbeteringen op gebied van Analytics (Professional/Enterprise met SiteCatalyst-account)

SiteCatalyst-rapporten bevatten nu aanschafinformatie die is gesorteerd op het type lezersabonnement (nieuw of verlengd abonnement), op de
lengte van het abonnement (1 maand, 6 maanden, enzovoort) en op aankopen via de marketplace van de app. SiteCatalyst vermeldt ook het
aantal lezers dat push-meldingen wenst te ontvangen. Bovendien ontvangt u meer details over het bijhouden van presentaties en schuifbare
frame-overlays.

Overige wijzigingen

Andere verbeteringen in versie 27:

Het privacybeleid is nu ingeschakeld voor zowel de iPhone als de iPad. U kunt een URL voor het privacybeleid opgeven in DPS App Builder.
Sidecar.xml ondersteunt nu de instellingen voor artikeltoegang. Dat betekent dat u het bestand sidecar.xml kunt importeren om de
instellingen Free/Metered/Protected op elk artikel in het folio toe te passen.
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De koppelingen in de v2-API voor bibliotheek/archief kunnen nu een afzonderlijk webviewervenster met een knop Sluiten in de app
weergeven (deze vensters worden ook wel ''in-app browsers'' genoemd). De HTML in dit webviewervenster verwijst nog steeds naar de
API's.

Release 26
Free Article Preview (alleen iPad)

U kunt klanten toestaan een voorvertoning van inhoud weer te geven in een handelsversie van een folio. Gebruikers kunnen op de knop Preview
tikken om alle gratis artikelen te downloaden en te lezen. Wanneer een gebruiker naar andere artikelen in de app navigeert, wordt hij via een
paywall gevraagd het folio te kopen. Als u Free Article Preview wilt inschakelen in een handelsversie van een folio, selecteert u Enable Article
Preview in het hulpmiddel Account Administration en gebruikt u de Editor van de Folio Producer om specifieke artikelen te markeren als Free.
(Free Article Preview geldt alleen voor de iPad en werkt momenteel niet met folio's die secties hebben.)

Opmerking: als u de instelling Free wilt toepassen op artikelen in verouderde folio's, moet u de folioviewer bijwerken naar versie 26 of hoger EN de
artikelen in dat folio bijwerken.

PDF-artikelen worden zowel ondersteund in de Android Viewer als in de Desktop Viewer

PDF-artikelen worden nu ondersteund op Android-apparaten en in de Desktop Viewer. Voor Android-viewers kunt u de PDF-indeling benutten om
de bestandsgrootte te beperken, iOS-folio's met PDF-artikelen opnieuw te gebruiken en zoomen met knijpbeweging op artikelpagina's te
gebruiken. In de Desktop Viewer kunt u nu folio's met PDF-artikelen voorvertonen. Dit is vooral handig om een preflight van uw folio uit te voeren
om te kijken of er fouten in zitten.

PDF-artikelen kunnen alleen worden weergegeven in app-versie 26 of hoger, maar het folio met PDF-artikelen kan elke versie hebben.

(Dit is een wijziging in de bestaande op AIR gebaseerde Android-viewer, niet in de native Android-viewer die momenteel in ontwikkeling is.
Bovendien omvat de PDF-ondersteuning op Android niet het weergeven van PDF-bestanden in een browser in een app.)

Verbeteringen aan de iPad-bibliotheek

Er worden nu pictogrammen weergegeven onder elke voorvertoning van de omslag in de bibliotheek, zodat gebruikers zonder nog een keer te
moeten tikken, kunnen zien welke inhoud gratis is en wat een handelsversie is. Het tikken op een knop met een prijs zet een aankoop in gang. Het
tikken op de knop Free of op de knop met de wolk zet een download in gang. Er wordt een wolkenpictogram weergegeven wanneer een gebruiker
recht heeft op een handelsversie van een folio die niet is gedownload.

Tikken op de voorvertoning van de omslag zelf leidt nog steeds tot een voorvertoningsvenster met aanvullende informatie. Als een aangepaste
bibliotheek wordt geconfigureerd om alleen machtigingsfolio's weer te geven, wordt het voorvertoningsvenster niet weergegeven wanneer op de
omslagafbeelding wordt getikt.

(Alleen Enterprise) Als in de aangepaste bibliotheek alleen de folio's worden weergegeven waarop uw klanten recht hebben, wordt er geen
voorvertoningsvenster weergegeven. Tikken op een omslagafbeelding om het folio te downloaden.

Volledige ondersteuning voor iPhone 5

U kunt nu folio-uitvoeringen van 1136 x 640 maken om inhoud met zwarte balken boven en onder aan het scherm te voorkomen op de iPhone 5.
In DPS App Builder moet u een extra opstartafbeelding van 640 x 1136 (welkomstscherm) opgeven om aan de Apple-vereisten voor iPhone 5-
apps te voldoen.

Verbeteringen aan DPS App Builder

DPS App Builder bevat de volgende wijzigingen:

De koppelingen naar middelen worden nu opgeslagen op de server, zodat u verschillende computers kunt gebruiken om de app te maken
zonder nieuwe koppelingen te moeten maken naar gekopieerde elementen. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld DPS App Builder gebruiken om
de meeste instellingen en bestanden op te geven en kan de klant de app vervolgens voltooien door de certificaten op te geven. Wanneer u
een bestaande viewer bewerkt, verschijnt het bericht ''Asset stored on the server'' in het tekstveld. Het opslaan van middelen werkt alleen
voor afzonderlijke apps; u kunt geen middelen op de server opslaan voor gebruik in verschillende apps.
(Enterprise) Wanneer u een aangepast archief maakt dat de nieuwe API-functies benut, is het niet langer nodig een aangepaste bibliotheek
te maken.
(Enterprise) Als u een eerder gemaakt ouder archief wilt blijven gebruiken, kunt u Use Legacy Store APIs in DPS App Builder selecteren. Als
u deze optie selecteert, kunt u echter geen aangepaste bibliotheek opgeven.
De optie Enable hot zone to display folio view controls heeft nu een hot zone boven en onder aan het scherm in plaats van alleen onderaan.
Er is een nieuwe optie voor het opgeven van een optionele URL voor privacybeleid, die in het menu met bibliotheekinstellingen wordt
weergegeven.
Het optionele URL-schema is nu beschikbaar voor apps voor één folio.

Verbeteringen in het kiezen voor analytische gegevens

Als u de viewer configureert om gebruikers de keuze te geven zich af te melden voor analytische gegevens, hebben ze de optie van mening te
veranderen en zich aan te melden via het menu met instellingen. Dit wordt ondersteund in zowel iOS- als Android-viewers.

Verbeteringen aan de webviewer

Webviewer bevat nu de volgende verbeteringen:
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Ingesloten webviewer. U kunt gedeelde webviewerartikelen nu insluiten in uw website dankzij de nieuwe ondersteuning voor iframe HTML-
tags in DPS. Neem de omringende ontwerpelementen op die een consistente merkboodschap overdragen aan uw klanten.
Alleen voor webviewer bedoeld folio. U kunt een speciale folio-uitvoering voor de webviewer maken die alleen in de browser van de
webviewer en niet in de viewer voor apparaten wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld een folio van 1024 x 580 maken dat alleen in
horizontale richting wordt weergegeven, dat de terminologie ''klikken'' in plaats van ''tikken'' gebruikt en waarin een niet-ondersteund
panorama wordt vervangen door een statische afbeelding. Zie Een webvieweruitvoering maken.
Aangepaste archieven en bibliotheken worden nu ondersteund in webviewer. Integreer een aangepast archief en een aangepaste bibliotheek
in de webviewer voor speciale inhoud, aanbiedingen of promoties.
Optionele URL naar privacybeleid. U kunt een webkoppeling configureren naar het privacybeleid van uw app. Dit wordt zowel ondersteund in
iOS- als in Android-viewers.
Analytische gegevens voor webviewer. Analytische gegevens zijn nu ingeschakeld voor webviewer.
Ondersteuning voor Alleen horizontale veeggebaren (toegevoegd in versie 25). De webviewer geeft nu ''samengevoegde'' artikelen weer
waarvoor Alleen horizontale veeggebaren is ingeschakeld.

Nieuwe en verbeterde Fulfillment Reports

Het Fulfillment Report in het DPS-dashboard verschaft uitgevers gemakkelijk te begrijpen informatie over de downloads van hun folio-inhoud. Het
Fulfillment Report bevat nu aanvullende gegevensvelden waarmee gemakkelijker informatieve draaitabellen kunnen worden gemaakt die tonen
hoe vaak elke publicatie wordt gedownload, per uitgave, met het totaal van alle downloads en afzonderlijk vermelde webviewerdownloads. Het
nieuwe Consolidated Fulfillment Report (momenteel het "Rollup Report" genoemd) geeft beheerders de tegoedgegevens voor alle aan hun
account gekoppelde publicaties. Tot slot worden alle rapportgegevens nu dagelijks vastgelegd in plaats van wekelijks.

Tegoedbundels online aanschaffen

Dankzij een nieuwe optie voor het online aanschaffen van 10.000 Fulfillment Bundles kunnen uitgevers er gemakkelijker voor zorgen dat hun
account altijd voldoende downloadtegoed heeft. Het vernieuwen van tegoeden via een verkooppunt of rechtstreeks bij Adobe kan soms enkele
dagen in beslag nemen. Uitgevers kunnen nu een serienummer aanschaffen voor een bundel van 10.000 tegoeden via de Adobe Store en dat
serienummer gebruiken via het DPS-dashboard. Dat gaat veel sneller.

Verbeteringen voor analysemogelijkheden

De analysemogelijkheden zijn op de volgende punten verbeterd:

Volledige artikelen lezen. U kunt bijhouden hoeveel lezers artikelen volledig lezen tijdens één bezoek.

Inhoudsopgaven bijhouden. U kunt tikken op de inhoudsopgaveknop bijhouden en ook vaststellen welke artikelen worden gevonden via de
inhoudsopgave.

Lezers die rechtstreeks worden gemachtigd door uitgevers. U kunt gegevens ontvangen van lezers die zich aanmelden bij de app en die folio's
ontvangen via directe machtiging. U kunt de abonnee-id van de lezer en het abonneetype desgewenst retourneren via de directe machtiging-API.
Het abonneetype en de waarden van de abonnee-id worden doorgegeven aan SiteCatalyst, zodat u kunt bijhouden hoe deze abonnees het folio
gebruiken.

Gratis voorvertoning van artikelen. Wanneer klanten op de knop Voorvertoning klikken om een voorvertoning van de uitgave te bekijken, wordt
bijgehouden hoe vaak op deze knop wordt getikt en welke gratis artikelen worden voorvertoond. Het aantal conversies na voorvertoning van de
uitgave wordt ook gevolgd.

Omniture-bezoeker-id en token voor pushmeldingen. Voor elke lezer wordt een Omniture-bezoeker-id en een pushmeldingtoken (als de lezer
ervoor heeft gekozen pushmeldingen te ontvangen) toegevoegd aan SiteCatalyst.

Webviewer: de webviewerinformatie wordt bijgehouden.

Verbeterde API voor eerste folio gratis

Enterprise-uitgevers kunnen nu de API van de aangepaste bibliotheek gebruiken om de abonnementsbanner te configureren, zodat berichten
worden weergegeven afhankelijk van het feit of de lezer een abonnee is. Ook kunnen ze toepasselijke berichten weergeven ter ondersteuning van
de functie voor het gratis lezen van de meest recente handelsversie.

Release 25
Verbeteringen in de gebruikersinterface van de bibliotheek (alleen iPad)

De iPad-viewerbibliotheek is opnieuw ontworpen, zodat deze grotere rasteromslagafbeeldingen kan bevatten. Door op een omslagafbeelding van
een gedownload folio te tikken, wordt het folio geopend. Door op een omslagafbeelding van een nog niet gedownload folio te tikken, wordt een
voorvertoningsvenster geopend. Lezers kunnen de menuknop met het tandwielpictogram gebruiken om folio's te selecteren en te verwijderen.

De folioweergave bevat diverse wijzigingen. De knop Home heet nu de knop Library in apps voor meerdere folio's. De functies van de bladerknop
en de onderste schuifbalk zijn nu gecombineerd. Gebruik de schuifbalk om door artikelen in de bladermodus te schuiven. De pijlen naast de
schuifbalk waarmee naar het volgende of vorige artikel kan worden gegaan, zijn verwijderd.

In de DPS App Builder kunt u ook de knoppen Subscribe en Sign In verwijderen die in de linkerbovenhoek van de bibliotheek in apps met
Enterprise-abonnementen worden weergegeven. Het nieuwe ontwerp vereist bij abonnement-apps grotere afbeeldingen voor abonnementblokken.

Eerste handelsversie van folio gratis

Door een optie in het hulpmiddel Account Administration te selecteren, kunnen uitgevers de meest recente gepubliceerde handelsversie van folio's
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Bibliotheek downloaden op de achtergrond (iOS)

beschikbaar maken voor gebruikers die de app voor de eerste keer downloaden.

Voorwaardelijke HTML-inhoud (alleen Enterprise)

Met deze functie, die is ontworpen om met de optie voor 'eerste folio gratis' te worden gebruikt, kan een uitgever een HTML-artikel of een
webinhoud-overlay maken die verschillende inhoud weergeeft, afhankelijk van hoe het folio is verkregen. Als een gebruiker bijvoorbeeld een gratis
folio downloadt, kan de inhoud een aanbieding voor een abonnement bevatten. Als een gebruiker het folio via een abonnement ontvangt, kan de
inhoud extra producten aanbieden.

Het instellen van deze voorwaardelijke HTML-inhoud gebeurt in twee stappen. Selecteer eerst de optie Allow Access to Entitlement Information
voor de webinhoud-overlay of het HTML-artikel. Vervolgens voegt u een aangepaste JavaScript-API aan uw HTML-code toe. Neem voor meer
informatie over deze JavaScript-API contact op met uw vertegenwoordiger van Adobe.

Auto-download latest entitled issue

Wanneer u deze optie selecteert in DPS App Builder, wordt de meest recente uitgave waartoe u bent gemachtigd automatisch gedownload: de
eerste gratis handelsversie van het folio indien ingeschakeld of het meest recente gepubliceerde gratis folio. Het doel van deze optie is om
gebruikers die de app voor het eerst downloaden een betere ervaring te bieden.

Op de achtergrond gedownloade uitgave automatisch openen

Wanneer deze instelling in de DPS App Builder is geselecteerd, wordt elk folio dat sinds de vorige weergavesessie op de achtergrond is
gedownload, bij het starten van de app geopend. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt het meest recent bekeken folio geopend in de laatste
leespositie

Folio in laatst gelezen artikel openen

Wanneer u tussen folio's schakelt, wordt het vorige weergegeven folio niet meer opnieuw ingesteld. In plaats daarvan onthoudt de viewer de
leespositie van alle folio's. Als u een folio opnieuw wilt instellen, geeft u de navigatiebalken in een artikel weer en tikt u driemaal op de titelbalk.

Dynamische abonnementen (alleen Enterprise)

Uitgevers kunnen abonnementsopties toevoegen of verwijderen zonder de app bij te werken. Op die manier kunnen uitgevers de
abonnementsduur evalueren om de best mogelijke verzameling opties te definiëren.

Amazon-apps gestroomlijnd testen

Wanneer u de DPS App Builder gebruikt om een app (.apk-bestand) voor Amazon te maken, kunt u voortaan het .apk-bestand op het Amazon-
apparaat laden en testen zonder dat u een afzonderlijk .json-bestand hoeft te laden. Het gebruik van een .json-bestand is nu alleen nog nodig om
inhoud voor handelsversies te testen.

Ondersteuning voor lokale opslag op Android-apps

In eerdere versies boden Android-viewers geen ondersteuning voor lokale opslag. Bij het afsluiten van een app gingen de leespositie of ingevulde
gegevens van een formulier verloren. In Android-apps van versie 25 blijft deze informatie voortaan behouden, zoals ook het geval is in iOS-apps.

goto:// navigation

Met de goto://-indeling kunnen uitgevers met een Enterprise-abonnement koppelingen in folioweergaven maken naar inhoud van elk aangepast
pictogram in de bibliotheek. Als u bijvoorbeeld een aangepast pictogram in de DPS App Builder maakt met het label ''Winkel'', kunt u een knop
maken met de actie ''goto://ApplicationViewState/Winkel'' waarmee de HTML-inhoud van de winkel automatisch wordt geopend. Dit is
vergelijkbaar met het tikken op het aangepaste pictogram voor Winkel.

Bovenste navigatiebalk verbergen

Wanneer deze instelling in de DPS App Builder wordt geselecteerd, wordt alleen de onderste navigatiebalk weergegeven wanneer een gebruiker
op een artikel tikt. Op deze manier kunnen uitgevers een blijvende navigatiebalk op alle artikelpagina's voor navigatie binnen het folio maken.

Verbeteringen voor geautomatiseerde workflow-API (alleen Enterprise)

Bij gebruik van API's voor geautomatiseerde DPS-publicatieworkflows kunt u nu folio's publiceren en bijwerken en metagegevens van artikelen
bijwerken (het bijwerken van artikelen staat gepland voor een toekomstige release).

Verbeteringen voor analysemogelijkheden met SiteCatalyst

SiteCatalyst bevat een aantal verbeteringen zoals rapportage van de afspeelduur van video's.

Rapporten over downloadtegoeden genereren

Uitgevers kunnen nu rapporten generen om downloadgegevens van de Adobe Distribution Service te kunnen bekijken. Als u zich bij het DPS-
dashboard aanmeldt met een toepassingsaccount, kunt u de optie Fulfillment Report kiezen om een .csv-bestand te downloaden met daarin
downloadstatistieken van de Adobe Distribution Service voor die app. Deze statistieken kunt u gebruiken voor facturatie. Als u zich aanmeldt met
een beheerdersaccount, kunt u op een koppeling in het dashboard klikken om een rapport te genereren met daarin de balans van uw
downloadtegoed.

iOS4 niet meer ondersteund

Viewers van v25 en hoger ondersteunen iOS4 niet meer, alleen nog maar iOS5 of hoger.

Release 24

Wanneer uw klanten folio's in een v24-app downloaden, kunnen ze de app verlaten en hun
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Meerdere artikelen tegelijk bijwerken

Secties

Omslagweergave in iPad-viewerbibliotheek uitschakelen

Verbeteringen in de gebruikersinterface van DPS

Verbeteringen voor publicatie van folio's

Verbeteringen van DPS-servers

Wijziging voor 'Aankopen herstellen'

Opslaan in cache van folio-informatie in bibliotheek inschakelen (iOS)

Verbeteringen voor met Enterprise ondertekende apps (iOS, alleen Enterprise)

Verbeteringen voor analysemogelijkheden

De bijgewerkte infrastructuur van de Distribution Service

Softwareverbeteringen in het deelvenster Folio Builder

Wijzigingen in DPS App Builder (voorheen Viewer Builder)

Bestanden slepen en neerzetten in DPS App Builder

Keuze tussen vector en bitmap voor presentaties en schuifbare kaders (alleen iOS)

Artikelen voor meerdere uitvoeringen (alleen iOS)

e-mail controleren of een ander folio bekijken. Wanneer ze later naar de app terugkeren, is het folio gedownload. Het downloaden wordt na tien
minuten wordt gepauzeerd. Er kan slechts één folio tegelijk worden gedownload.

U kunt meerdere artikelen in het deelvenster Folio Builder selecteren en vervolgens Bijwerken kiezen om
alle geselecteerde artikelen tegelijk bij te werken. Om meerdere artikelen te selecteren, houdt u Shift of Ctrl/Command ingedrukt en klikt u met de
muis op de artikelen.

Met de nieuwe functie voor secties kunnen uw klanten straks afzonderlijke secties van een folio downloaden. U kunt bijvoorbeeld een
folio opdelen in de secties Nieuws, Sport, Zakelijk, Mode en Geld. Uw klanten kunnen dan desgewenst alleen de artikelen in de secties Sport en
Geld downloaden. Zie Secties maken.

Standaard bevatten alle iPad-viewerbibliotheken een rasterweergave en een
omslagweergave. In de omslagweergave wordt slechts één folio per keer weergegeven. Met de DPS App Builder versie 24 kunt u een optie
selecteren om alleen de rasterweergave of zowel de rasterweergave als de omslagweergave op iPads in te schakelen. (In Android-viewers kunt u
al kiezen voor rasterweergave, omslagweergave of beide.)

Wanneer u een folio maakt, wordt de instelling voor richting niet meer standaard
geselecteerd. Als u op OK klikt zonder een instelling voor richting te selecteren, wordt er een rood vak om de optie weergegeven. Deze wijziging
moet helpen te voorkomen dat u een folio maakt met een verkeerde instelling voor richting.
Daarnaast bevatten veel foutberichten nu koppelingen naar technische artikelen.

Wanneer een folio niet goed wordt gepubliceerd als gevolg van een serverfout, kunt u op de knop
Opnieuw proberen klikken om het publicatieproces te hervatten nadat de serverkwestie is opgelost.

De bandbreedte van de Adobe Distribution Service is verhoogd, wat resulteert in een verbeterde stabiliteit en
betere prestaties.
Bovendien bevinden DPS-servers zich nu in aparte acrobat.com-clusters, zodat folio's kunnen worden geüpload en gedownload, ook wanneer er
onderhoudswerkzaamheden op acrobat.com worden uitgevoerd.

Het dialoogvenster Aankopen herstellen wordt nu alleen weergegeven wanneer gebruikers Aankopen
herstellen kiezen in het menu met bibliotheekopties.

In de DPS App Builder kunt u folio-informatie in cache opslaan om de
prestaties voor apps met grote bibliotheken te verbeteren. Houd er rekening mee dat door het selecteren van deze optie folio-informatie verouderd
kan raken. Als u bijvoorbeeld deze optie hebt geselecteerd en de kosten van handelsversies van folio's wijzigt, geeft uw bibliotheek misleidende
informatie weer. Deze optie is momenteel alleen beschikbaar voor apps met een abonnement.

U kunt nu een interne toepassing met een Enterprise-
mobileprovision-bestand ondertekenen dat een expliciete toepassings-id (geen wildcard) bevat. Deze wijziging stelt u in staat om de toepassing
onafhankelijk van de andere apps in uw organisatie te beheren.

SiteCatalyst maakt nu een onderscheid tussen verschillende typen mobiele apparaten en
verschillende besturingssystemen. Een nieuw tracking-rapport voor URL's biedt de mogelijkheid voor het bijhouden van de eigenlijke URL's, URL-
klikken, de bron van de URL (hyperlink-overlay, webinhoud-overlay of applicatie) en de manier waarop de URL wordt geopend (in webviewer,
applicatieviewer of apparaatbrowser). Met de gebruiksrapporten van de app kunt u bijhouden wat de piekdagen/-tijden zijn waarop de apps worden
gebruikt en het aantal keren dat de apps zijn geopend sinds de laatste update. Deze wijzigingen zijn alleen van invloed op SiteCatalyst-analyses,
niet op basisanalyses.

Release 23

Folio's publiceren naar de Distribution Service gaat nu aanzienlijk sneller. Deze
serverwijzigingen moeten leiden tot minder time-outfouten en hogere betrouwbaarheid bij achtergronddownloads voor iOS Newsstand.

Het deelvenster Folio Builder is breder, de navigatiepictogrammen zijn groter en
intuïtiever, er is meer knopinfo en informatiepop-ups, opties hebben duidelijker namen gekregen, en nog andere verbeteringen maken het
deelvenster gemakkelijker te gebruiken. U kunt de DPS App Builder (voorheen Viewer Builder) ook starten vanuit het deelvenstermenu.

De DPS App Builder bevat diverse de interfaceverbeteringen. Het InDesign CS6-
installatieprogramma installeert nu de DPS App Builder.

U kunt nu pictogrammen, welkomstschermen en andere bestanden slepen en neerzetten
vanuit Finder in de App Builder.

In overlays voor PDF-artikelen kunt u Vector of Bitmap
selecteren. De vectorbeelden zien er scherper uit, maar vereisen een korte laadtijd. Voor overlays in JPG-/PNG-artikelen zijn de presentaties en
schuifbare kaders altijd bitmaps.

U kunt nu PDF-artikelen maken die er goed uitzien op zowel SD- als HD-versies van
apparaten. Wanneer u overlays maakt, kunt u zowel SD- als HD-bestanden in het folio opnemen. De viewer gebruikt de juiste overlaybestanden
voor het specifieke iOS-apparaat.
Als u een app voor één folio maakt, kunt u een folio maken met PDF-artikelen die goed werken voor alle iPad-modellen. Als u een app voor
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Onbeperkte Single Edition-folio's met Creative Cloud-lidmaatschap (alleen iPad)

Audio afspelen op de achtergrond (alleen iOS)

Stoppen bij laatste frame (alleen iOS)

Besturingselementen voor inlinevideo's uitschakelen (alleen iOS)

Nieuw gedrag van de Adobe Content Viewer voor ongeldige folio's

PDF-ondersteuning voor artikelen met soepele navigatie (alleen iOS)

Optie 'Rate the App'

Hot zones voor het weergeven van navigatiebalken

Ondersteuning voor Ga naar volgende/vorige pagina

De optie Analyse bij voorkeur uit

Aanpasbare viewer-tekenreeksen

Verbeteringen voor sociaal delen (alleen iOS)

Nieuwe Step-by-Step Publishing Guide voor Single Edition

Bibliotheekfilters

Aangepaste HTML-bibliotheek

Verbeteringen voor hot zones

meerdere folio's maakt, kunt u kiezen tussen het maken van artikelen voor meervoudige uitvoering in een folio, of het maken van afzonderlijke
folio-uitvoeringen. Zie PDF-artikelen voor meervoudige uitvoering maken voor iOS-apparaten.

Met een Adobe Creative Cloud-lidmaatschap kunt u
onbeperkte apps voor één folio maken voor de iPad.

De audioclip kan worden afgespeeld terwijl gebruikers door artikelen in het folio bladeren. Er
verschijnt een audioknop in de bovenste navigatiebalk om gebruikers de audio te laten onderbreken en afspelen. Zie Audio- en video-overlays.

Het deelvenster Folio-overlays bevat nu een optie om de inlinevideo te stoppen bij het laatste frame.

Als u een inlinevideo maakt die is ingesteld op automatisch afspelen, kunt
u de optie Pauzeren niet toestaan selecteren om besturingselementen voor afspelen uit te schakelen. Deze functie is vooral handig bij
omslagvideo's.

In vorige releases konden ongeldige folio's niet worden weergegeven in
de Adobe Content Viewer. Met de nieuwe versie worden ongeldige folio's weergegeven in de bibliotheek en er verschijnt een foutbericht bij
downloaden. Door deze wijziging worden de prestaties van de Adobe Content Viewer-bibliotheek verbeterd en is er gedetailleerdere
preflightinformatie. Als u bijvoorbeeld een folio met twee richtingen maakt met een of meer artikelen voor één richting, meldt het foutbericht het
probleem, zodat u weet wat er aan de hand is en hier niet naar hoeft te gissen.

U kunt de PDF-afbeeldingbestandsindeling voor artikelen met soepele
navigatie gebruiken, ongeacht hun lengte. Knijpbewegingen en zoomen in artikelen wordt echter niet ondersteund in artikelen met soepele
navigatie.

Als u een aangepaste viewer maakt, kunt u een optie selecteren waardoor de vraag 'Rate the App' wordt weergegeven. U
kunt instellingen voor deze functie aanpassen in de DPS App Builder.

Behalve de hot zones aan de zijkanten van de artikelpagina is er een nieuwe optie voor
een hot zone onder aan de artikelpagina. Als u in het hot zone-gebied onder aan de pagina tikt, worden de navigatiebalken weergegeven (ook wel
'HUD'). Als u ergens boven de hot zone onder aan de pagina tikt, worden de navigatiebalken niet weergegeven. Zie Deelvenster App Details.
De knoppen hebben voorrang op de onderste hot zone, de onderste hot zone heeft voorrang op de hot zones aan de zijkanten, en hot zones
hebben voorrang op alle niet-knop-overlays.

Wanneer u een knop maakt, worden de acties Ga naar volgende pagina en Ga naar
vorige pagina ondersteund.

In de DPS App Builder kunt u uw klanten toestaan analyses uit te schakelen tijdens het gebruik van uw app.
Deze optie is vooral handig in bepaalde gebieden met strikte besturingselementen voor gegevensverzameling.

U kunt alle in de viewer opgeslagen tekenreeksen aanpassen in alle ondersteunde talen, waaronder
knoptekst in de bibliotheek en tekst in dialoogvensters. Met de DPS App Builder kunt u een XML-sjabloon downloaden. U kunt dit XML-bestand
vervolgens bewerken en opgeven bij het maken van uw app. Zie Deelvenster App Details.

Hieronder vindt u de verbeteringen voor sociaal delen die zijn uitgevoerd. Zie Sociaal delen
gebruiken.

Ondersteuning voor de directe machtiging van de webviewer (alleen Enterprise). Wanneer klanten bij de paywall-limiet in de webviewer
komen, kunnen ze zich nu aanmelden met hun abonnementsaccount om artikelen te kunnen blijven weergeven.

De webviewer ondersteunt Internet Explorer 10/Windows 8.

U kunt ook een paywall voor gratis folio's instellen.

De webviewer ondersteunt alle overlays behalve panorama's en audioclips.

Als u een 1024 x 768-folio maakt met PDF-afbeeldingsindeling, wordt de inhoud nu geüpload naar de webviewer-server in de PNG-indeling.

Wanneer u klikt op de koppeling op het dashboard om de DPS Publishing
Companion Guide te downloaden, wordt een zip-bestand gedownload met de Companion Guide voor Professional- en Enterprise-uitgevers en een
Step-by-Step Publishing Guide voor Single Edition-gebruikers. U kunt zowel de Companion Guide als de Step-by-Step Guide downloaden vanuit
het menu Help in DPS App Builder. In de nabije toekomst wordt de Pro/Enterprise Companion Guide met het nieuwe ontwerp bijgewerkt.

Release 22

Als u versie 22-folio's of hoger maakt, kunt u de Organizer van de Folio Producer gebruiken om een filtercategorie voor elk
folio op te geven, zoals "Engels", "Spaans", "Frans" en "Duits". In uw viewerbibliotheek kunnen gebruikers dan filteropties kiezen. Zo kunnen ze
alleen Spaanse en Duits folio's weergeven en Engelse en Franse folio's verbergen in de viewerbibliotheek. Zie Bibliotheekfilters maken.

Uitgevers met een Enterprise-account kunnen hun eigen bibliotheek maken in plaats van de
standaardviewerbibliotheek te gebruiken. Zie Een aangepaste bibliotheek maken (Enterprise).

Uitgevers met een Enterprise- of Professional-account kunnen nu hot zones inschakelen in de DPS App Builder.
Met hot zones kunnen gebruikers de randen van het artikel aanraken om naar het volgende of vorige artikel te bladeren. De logica voor het
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Strikte uitvoeringen voor 7-inch Android-apparaten

Schuifbalken automatisch verbergen

Verbeteringen voor HTML-video's

AIR-runtime opgenomen in Android-viewers

Verbeteringen van de gebruikersinterface van de Android-viewer

Veeggebaren met twee vingers ingeschakeld voor iOS

Verbeteringen voor sociaal delen

Viewerversiebeheer

Voorvertonen op apparaat voor actieve lay-out (iOS)

Verbeteringen voor sociaal delen

Automatische weergave tijdens het downloaden van folio's

Automatisch downloaden bij abonnementsaankoop

overschrijven van overlays is ook gewijzigd. Hot zones hebben nu voorrang op alle overlays, met uitzondering van knoppen. Zie Deelvenster App
Details.

Standaard kunnen viewers op Android-apparaten folio's van elk formaat weergeven. Als u
wilt dat de viewer alleen folio's weergeeft die zijn afgestemd op het apparaatgrootte, kunt u een optie in de Viewer Builder selecteren. Op dit
moment zijn strikte uitvoeringen alleen mogelijk voor folio's van 1024 x 600 voor apparaten zoals de Kindle Fire, en folio's van 1280 x 800 voor
XLarge Android-apparaten. Deze optie is vooral handig om de weergave van ongewenste folio-uitvoeringen op Kindle Fire-apparaten te
voorkomen. Als u Android-uitvoeringen zoals folio's van 1232 x 752 hebt gemaakt, schakel dan strikte uitvoeringen niet in wanneer u de viewer
voor de Android Marketplace maakt. Zie Een aangepaste viewer-app voor Android- en Amazon-apparaten maken.

In een folio wordt standaard rechts van artikelen een schuifbalk van 6 pixels weergegeven. Als u deze
optie in de Viewer Builder selecteert, wordt de schuifbalk alleen weergegeven wanneer de gebruiker in het artikel schuift. Zie deelvenster Viewer
Details.

U kunt video's in HTML-artikelen zich nu laten gedragen als video-overlays. Als het apparaat in een HTML-
artikel met één richting bijvoorbeeld wordt geroteerd, wordt de video op een volledig scherm ook geroteerd. Zie HTML-artikelen importeren.

AIR hoeft nu niet langer te worden geïnstalleerd op Android-apparaten, omdat viewers nu
beschikken over een geïntegreerde versie van AIR (versie 3.2 of hoger). Door deze wijziging neemt de grootte van viewers toe van ongeveer 2
MB tot 10 MB, maar worden de stabiliteit en prestaties verbeterd.

De pictogrammen en andere gebruikersinterface-elementen in de
bibliotheek- en folioweergave zijn nu groter, zodat u gemakkelijker op pictogrammen kunt tikken, vooral op de Kindle Fire.

Veeggebaren met twee vingers zijn nu ingeschakeld voor iPad- en iPhone-viewers. Dit
gebaar is vooral handig voor 'afgevlakte' artikelen waarin Alleen horizontale veeggebaren is ingeschakeld, zodat lezers de rest van de
artikelpagina's kunnen overslaan om naar het volgende of vorige artikel te gaan.

Hieronder vindt u de verbeteringen voor sociaal delen die zijn uitgevoerd. Zie Sociaal delen gebruiken.

Sociaal delen wordt nu ondersteund in iPhone-viewers.

Uitvoeringstoewijzing wordt nu ondersteund. Wanneer het gedeelde artikel in een desktopwebbrowser wordt weergegeven, worden alleen
artikelen van 1024 x 768 in de PNG- of JPG-indeling goed weergegeven in de webviewer. In eerdere versies konden folio's die werden
gedeeld via een iPad HD-uitvoering (2048 x 1536) niet in de webviewer worden weergegeven. Als u uitvoeringen voor iOS-apparaten maakt,
wordt het delen van het artikel via elk apparaat nu toegewezen aan de 1024 x 768-versie van het artikel in de webviewer. Voor het beste
resultaat dient u ervoor te zorgen dat uw uitvoeringen goed zijn ingesteld en dat de artikelnaamwaarden in elke folio-uitvoering identiek zijn.

Deep linking voor Facebook wordt nu ondersteund. Wanneer een klant een bericht op het prikbord in de Facebook-app op een iPad bekijkt,
kan hij of zij het artikel direct openen door te tikken op de koppeling naar het artikel. Zorg ervoor dat u deep linking inschakelt bij het
configureren van uw app op de Facebook-ontwikkelingswebsite. Zie Een DPS-app configureren voor sociale media.

Met de nieuwe optie Enable Fulfillment Limit in het hulpmiddel Account Administration kunt u het aantal artikelweergaven in de webviewer
beperken; dit is vergelijkbaar met een optie "Uitverkocht". Zie Het hulpmiddel Account Administration.

De webviewer ondersteunt nu schuifbare frames.

Het inschakelen van een paywall beïnvloedt alleen handelsversies van folio's.

Release 21

Wanneer u een nieuw folio met het deelvenster Folio Builder, versie 21 maakt, kunt u viewerversie 20 of 21 als doelviewer
instellen. Deze optie is vooral handig als de nieuwste versie van de Adobe Content Viewer nog moet worden goedgekeurd of als u folio's voor een
viewer-app, versie 20 maakt. Standaard wordt versie 20 geselecteerd. Als u een versie 20-folio maakt, kunt u de eigenschappen van het folio
bewerken om het folio naar versie 21 bij te werken. U kunt echter niet van een versie 21-folio naar een versie 20-folio gaan. U kunt ook geen
viewerversie lager dan versie 20 opgeven. Zie Een folio maken.

In eerdere versies dan versie 21 was Voorvertonen op apparaat alleen beschikbaar voor
volledige folio's. Met versie 21 kunt u Voorvertonen op apparaat in het deelvenster Folio-overlays nu gebruiken om een voorvertoning van de
huidige lay-out weer te geven (alleen iOS). Sluit de iPad of iPhone aan op de computer en open de Adobe Content Viewer-app. Kies in het
deelvenster Folio Overlays de optie Voorvertonen op [naam apparaat]. Zie Voorvertonen op apparaat gebruiken.

Verschillende beperkingen voor sociaal delen zijn opgelost. Geneste overlays, knoppen, video's, HTML-
artikelen en schuifbare kaders werken nu veel beter in de webviewer. Bovendien worden artikelen in de webviewer die gemarkeerd zijn als
Advertentie of Verbergen in inhoudsopgave nu wel goed weergegeven. Zie Sociaal delen gebruiken.
U kunt het hulpmiddel Account Administration gebruiken om de webviewer uit te schakelen terwijl sociaal delen via de iPad nog steeds kan
worden ingeschakeld. Zie Het hulpmiddel Account Administration.

Wanneer op de knop Downloaden of Kopen in de viewerbibliotheek wordt getikt,
geeft de viewer het folio weer terwijl het downloaden van de resterende artikelen doorgaat. In vorige versies werd de knop Weergeven actief
tijdens het downloaden, maar de gebruiker moest erop tikken om het folio te kunnen bekijken.

Wanneer een gebruiker een abonnement op een viewer-app neemt, wordt het
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downloaden van het meest recente folio automatisch gestart. Gebruikers hoeven niet meer op de knop Downloaden te tikken.

De optie Cover Date is nu beschikbaar in de Organizer van de Folio Producer. Met deze optie hebben uitgevers met een Enterprise-
abonnement extra controle over metagegevens in directe machtigingen met betrekking tot abonnementsinhoud.

Release 20

InDesign CS6 bevat verschillende nieuwe functies die het maken van InDesign-bronbestanden
vereenvoudigen. Met de alternatieve lay-outs en regels voor vloeiende paginalay-outs kunt u lay-outs voor verschillende richtingen en
doelapparaten maken binnen hetzelfde document. Flexibele kolombreedten, tekstframes waarvan de grootte automatisch wordt aangepast en een
gesplitste lay-outweergave helpen ook bij het maken van dynamische lay-outs. Bovendien kunt u met de opdracht HTML invoegen snel een web-
overlay maken door code te kopiëren. En als u een InDesign-document inpakt, bevat het pakket nu overlay-elementen. Zie Alternatieve lay-outs
voor DPS maken (InDesign CS6).

DPS ondersteunt nu iPhone 3GS, 4 en 4S (de iPhone 3G wordt niet ondersteund). Wanneer u de Viewer Builder
gebruikt, kunt u een aangepaste viewer maken die voor de iPhone, de iPad of beide werkt. Wanneer u een app maakt voor zowel de iPad als de
iPhone, kunnen uw klanten op elk ondersteund iOS-apparaat aanspraak maken op de aangeschafte folio's. De iPhone-viewer bevat een nieuwe
instellingenpagina, een verbeterde bladermodus en een welkomstscherm waarvan uitgevers de inhoud kunnen bepalen.
Delen via sociale media, bladwijzers en automatisch archiveren worden nog niet ondersteund voor de iPhone. Op dit moment kunt u geen viewer-
app voor één uitgave maken voor de iPhone. Zie Inhoud maken voor de iPhone.

Als u sociaal delen in uw app inschakelt, worden weergaven van folioartikelen geüpload naar een webserver,
zodat deze kunnen worden bekeken in desktopbrowsers. Gebruik de beveiligingsinstelling in de Editor van de Folio Producer om te bepalen welke
artikelen beschikbaar zijn voor desktopweergave. Gebruik het hulpmiddel Account Administration om het aantal niet-beveiligde artikelen dat kan
worden bekeken, te beperken en om een paywall (betaalmuur) op te zetten. Zie Sociale media gebruiken.

Sociaal delen is nu mogelijk via Facebook, Twitter en e-mail en door te kopiëren en plakken. Als u sociaal
delen in uw app inschakelt, kan een klant naar een artikel bladeren en dit artikel vervolgens delen via bijvoorbeeld Twitter. Als het artikel is
beveiligd, verwijst de koppeling in de tweet naar de publicatie-URL. Als het artikel niet beveiligd is, ziet een persoon die op de koppeling in een
ondersteunde desktopbrowser klikt, het folio in de viewer. En een persoon die op de koppeling klikt op een iPad, kan de app downloaden, het folio
downloaden of kopen of het artikel weergeven, afhankelijk van wat er al is gedownload. Zie Sociale media gebruiken.

Met de instellingen voor Verbergen in inhoudsopgave voor een artikel kunt u een artikel in de
inhoudsopgave verbergen zonder dat u dit artikel als advertentie hoeft te markeren. Zie Artikeleigenschappen wijzigen.

Wanneer u de Organizer van de Folio Producer gebruikt om een artikel te publiceren of bij te werken, wordt de
taak toegevoegd aan de wachtrij voor publiceren. U kunt in dat geval de Organizer blijven gebruiken en andere folio's aan de wachtrij toevoegen.
U kunt de status van de wachtrij controleren door View > Publish Requests te kiezen in de Organizer. Zie Folio's publiceren naar de Distribution
Service.

Professional- en Enterprise-klanten zien nu een downloadteller op het DPS-dashboard. De downloadteller wordt
alleen weergegeven voor accounts die zijn gecontroleerd op nauwkeurigheid.

Als u de Desktop Viewer gebruikt om een voorvertoning van een folio van 2048 x 1536
pixels weer te geven, kunt u op Command + 1 drukken om het folio op ware grootte te bekijken of op Command + 0 drukken om het folio in het
venster te passen. U kunt ook in- of uitzoomen. Zie De Desktop Viewer gebruiken om een voorvertoning van inhoud weer te geven.

Wanneer u de Viewer Builder gebruikt om een aangepaste Adobe Content Viewer voor de iPad te
maken, vereist de functie Voorvertonen op apparaat niet langer het hulpprogramma Phone Disk. Zie Voorvertonen op apparaat gebruiken.

In het deelvenster Folio Builder wordt de foliogrootte onder de folionaam weergegeven, waardoor het
eenvoudiger wordt om uitvoeringen te herkennen. Het ontwerp van Viewer Builder maak het voor u gemakkelijker om te controleren of de juiste
pictogrammen voor de verschillende iPhone- en iPad-modellen worden gebruikt. De vensters Folio Producer Organizer en Folio Producer Editor
hebben een nieuw ontwerp.

De instelling Optional URL Scheme in de Viewer Builder is nu beschikbaar voor alle typen iOS-viewer-apps en niet
meer alleen voor abonnement-apps. Via het URL-schema kunt u een koppeling maken met een viewer-app vanuit een andere app of vanuit Safari
voor mobiele apparaten.

Als u een uitgever met een Enterprise-account bent, kunt u de richting
instellen van de HTML-pagina's die worden weergegeven wanneer gebruikers op de aangepaste pictogrammen op de navigatiebalk tikken. Zie De
navigatiebalk (alleen Enterprise).

De Viewer Builder kan nu veel sneller apps maken, doorgaans in luttele seconden.

Als uw artikel met vloeiend schuiven niet meer dan twee pagina's lang is, kunt u de PDF-
afbeeldingsindeling gebruiken. Als het artikel langer is dan twee pagina's, wordt JPG of PNG gebruikt voor het artikel met vloeiend schuiven.

Uitgevers met een Enterprise-account kunnen hot zones inschakelen die aan de linker- en rechterkant van elk artikel
worden weergegeven. Door op een onzichtbare hot zone te tikken, kunt u naar het volgende of vorige artikel navigeren. Zie De navigatiebalk
(alleen Enterprise).
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Ondersteuning van iOS-uitvoering

Verbeterde schuifbare frames

Sociaal delen

Folio's automatisch archiveren (alleen iOS)

Verbeteringen in vloeiend schuiven

Bladwijzers

Verbeterde bibliotheekupdateprestaties

Analyses voor HTML5-bestanden

Beperkte distributie van folio's (alleen voor Enterprise)

Verbeteringen aan pictogrammen op de navigatiebalk (alleen voor Enterprise)
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Ingesloten overlays in presentaties

Verbeterde knopoverlays

MSO-knoppen in schuifbare frames

Knijpen en zoomen in PDF-bestanden met alle overlays

Release 19

Het nieuwe HD iPad-model is onlangs aangekondigd. Wanneer u Viewer Builder gebruikt om een nieuwe
app te maken, kunt u pictogrammen en welkomstschermen voor verschillende formaten opgeven. Uitvoeringen worden ingeschakeld voor iPad-
apparaten, zodat u folio-uitvoeringen kunt maken met een ander formaat. Elk iOS-model downloadt folio's die het beste passen bij het scherm van
de tablet.

Het deelvenster Folio Overlays heeft een nieuw type overlay met de naam Schuifbaar frame. Dit type vervangt de
optie Alleen pannen in de overlay Pannen en zoomen. Wanneer u schuifbare inhoud maakt, kunt u de schuifrichting bepalen, de beginweergave
baseren op de locatie van het inhoudsframe en de schuifbalk verbergen.

Als u uw app registreert in Facebook, kunt u een optie voor sociaal delen inschakelen op de navigatiebalk van uw aangepaste
viewer. Uw klanten kunnen dan tikken op de Facebook-optie en een bericht typen. Dit bericht en een koppeling naar uw publicatiesite worden dan
op de Facebook-pagina van de gebruiker geplaatst. Op dit moment wordt alleen een koppeling naar de publicatiewebsite weergegeven en is
Facebook de enige beschikbare sociale netwerksite.

In Viewer Builder kunt u het automatisch archiveren van folio's inschakelen en het maximumaantal
gedownloade folio's opgeven voor uw viewer-app. Wanneer de drempelwaarde is bereikt, worden de laatst gedownloade folio's automatisch
gearchiveerd. Klanten kunnen automatisch archiveren in- of uitschakelen via apparaatinstellingen, maar ze kunnen de drempelwaarde niet wijzigen.
Klanten kunnen elk gearchiveerde folio opnieuw downloaden.

In eerdere versies werden artikelen met vloeiend schuiven in beide richtingen gemaakt door deze te
importeren. Wanneer u nu een artikel maakt met de knop Toevoegen, kunt u opties voor vloeiend schuiven instellen. Geef bij het importeren van
artikelen met vloeiend schuiven een optie voor vloeiend schuiven op.

Als u bladwijzers inschakelt in Viewer Builder, kunnen klanten een artikel markeren als bladwijzer en die bladwijzer vervolgens
kiezen in het vervolgkeuzemenu op de navigatiebalk om naar dit artikel te gaan. Bladwijzers werken in meerdere folio's binnen dezelfde viewer-
app.

Wanneer u terugkeert naar de viewerbibliotheek, controleert de viewer alleen op wijzigingen, wat
resulteert in een snellere verwerking. Het foutbericht 'kan bibliotheek niet bijwerken' zou nu minder vaak moeten verschijnen, namelijk alleen
wanneer de bibliotheek bij de eerste keer opstarten niet kan worden bijgewerkt of wanneer de bibliotheek leeg is en niet kan worden bijgewerkt.

Er is nu een Javascript-API beschikbaar die analyses voor HTML5-inhoud op iOS- en Android-apparaten
vastlegt. Met deze API kunnen uitgevers HTML5-analyses opnemen in SiteCatalyst-rapporten in plaats van afzonderlijke rapporten te gebruiken.
Neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger van Adobe.

Enterprise-uitgevers kunnen nu bepalen of zowel gratis versies als handelsversies van
folio's in de bibliotheek worden weergegeven op basis van aanmelding. Uitgevers kunnen de bibliotheek zo instellen dat alleen gedownloade gratis
folio's worden weergegeven in de bibliotheek. Voor handelsversies van folio's geldt dat zowel gedownloade als gemachtigde handelsversies van
folio's kunnen worden weergegeven in de bibliotheek. Uitgevers hoeven geen aangepaste webwinkel te gebruiken om handelsversies van folio's
beschikbaar te stellen.

In Viewer Builder kunnen Enterprise-uitgevers maximaal acht
navigatiebalkpictogrammen toevoegen. U kunt de vormgeving van de twee standaardpictogrammen, Viewer en Bibliotheek, nu bewerken.
Bovendien kunnen de lokale HTML-bestanden die voor deze pictogrammen worden gebruikt, maximaal vijf niveaus met geneste bestandsmappen
bevatten. HTML-items hoeven zich niet meer op hetzelfde niveau in de HTML-structuur te bevinden.

U kunt een knop of hyperlink maken waarmee klanten vanuit een artikel naar de
winkelpagina kunnen gaan. Wanneer u een knop of een hyperlink maakt, vervangt u 'http://' in het URL-veld door 'ww.gotoStore' ('ww' is geen
typfout). Gebruik Viewer Builder ook om een label 'Winkel' voor het aangepaste pictogram te maken.

Veel van de fouten en beperkingen van geneste overlays zijn opgelost. Verankerde knoppen in schuifbare
frames verliezen bijvoorbeeld hun weergave niet meer wanneer ze zich buiten het containerframe bevinden, en de tijdelijke oplossing voor het
wijzigen van de naam van schuifbare frameobjecten in het deelvenster Lagen is niet meer nodig.

Release 18

Interactieve objecten worden nu ondersteund in objecten met meerdere statussen. Alle interactieve objecten
(met uitzondering van andere presentaties) worden ondersteund in presentatiestatussen.

De acties Video en Geluid worden nu ondersteund, zodat u knoppen kunt gebruiken om video's af te spelen, te
pauzeren en te stoppen. Bovendien worden meerdere opvolgende acties ondersteund. U kunt nu bijvoorbeeld met een knop een audioclip
afspelen en wanneer de audio afgelopen is, overschakelen op een nieuwe dia.

Knopacties die de status van objecten met meerdere statussen activeren, werken nu in schuifbare frames.
Wanneer u het inhoudsframe in het containerframe plakt, wordt de statusactie verwijderd, zodat u de actie na het plakken weer moet toevoegen.

Als u een PDF-artikel maakt, kunt u knijpen en zoomen toevoegen aan elke pagina,
ook als deze interactieve objecten bevat. Knijpen en zoomen is zelfs mogelijk wanneer een overlay wordt afgespeeld. Op PDF gebaseerde
artikelen zijn alleen nog op iPad-viewers beschikbaar, niet op desktopviewers of andere op AIR gebaseerde viewers. Wanneer u een aangepaste
viewer maakt of bijwerkt, dient u de optie Enable PDF Zooming in de Viewer Builder in te schakelen.

29



Aangepaste Adobe Content Viewer

Ondersteuning voor Voorvertonen op apparaat op de iPad

Opnieuw koppelen

Aangepaste viewer-apps voor Amazon Appstore

Gratis abonnementen ingeschakeld voor Newsstand

Optie Waarschuwen voor pushmeldingen

Servers voor pushmeldingen van andere bedrijven

Beperkte distributie van gratis folio's

Verbeteringen in de HTML-winkel

Abonnementsverbeteringen

Alleen omslagweergave voor Android-viewers

Verbeteringen van het hulpmiddel Account Administration

Single Edition

Ondersteuning van Viewer Builder voor Appstore van Amazon

Het hulpmiddel Account Administration

Schuifbare frames met interactieve overlays

Verbeteringen voor PDF-artikelen

De optie Rechterrand inbinden

De Organizer van de Folio Producer openen vanuit het deelvenster

Verbeteringen aan serverbetrouwbaarheid

Offlineworkflow

Als u over een Professional- of Enterprise-account beschikt, kunt u met de Viewer Builder uw eigen versie
van de Adobe Content Viewer voor de iPad maken. Er zijn twee voordelen verbonden aan de mogelijkheid een aangepaste Content Viewer te
maken. Ten eerste kunt u de nieuwe functies testen wanneer een nieuwe versie van de Folio Producer-gereedschappen wordt uitgebracht, terwijl
de Adobe Content Viewer op goedkeuring wacht. Ten tweede is Voorvertonen op apparaat ingeschakeld in de aangepaste Adobe Content Viewer.

Wanneer u een Adobe Content Viewer maakt met de Viewer Builder, kunt u
foliogegevens rechtstreeks naar een aangesloten iPad kopiëren, zonder tussenkomst van de webclient acrobat.com. Voor Voorvertonen op
apparaat voor de iPad is echter een hulpprogramma van een derde vereist, zoals Phone Disk. Voorvertonen op apparaat voor de iPad werkt
alleen onder Mac OS en niet onder Windows.

Als u uw bronbestanden verplaatst of hernoemt, kunt u met de opdracht Opnieuw koppelen in het deelvenster Folio Builder
de artikellay-outs weer aan de bronbestanden koppelen.

Adobe en Amazon hebben de problemen opgelost waardoor aangepaste viewers niet werden
goedgekeurd in de Amazon Appstore. Bovendien worden folio's nu opgeslagen in de map App Data van de SD-kaart, zodat er geen folio's meer
achterblijven wanneer een app wordt verwijderd.

De aangepaste viewers die u maakt, bieden nu ondersteuning voor de optie voor gratis
abonnementen van Apple.

Er worden niet meer automatisch pushmeldingen geactiveerd als u een folio publiceert. Klik op de
knop Waarschuwen in de Organizer van de Folio Producer om pushmeldingen te activeren nadat u een folio hebt gepubliceerd of bijgewerkt.

Met een Enterprise-account kunt u een aangepaste server voor het besturen van
pushmeldingen maken.

Enterprise-uitgevers kunnen gratis inhoud verbergen in de viewerbibliotheek, zodat klanten specifieke
inhoud op basis van hun aanmeldingsaccounts kunnen downloaden.

Enterprise-uitgevers kunnen een HTML-winkel instellen die communiceert met de viewerbibliotheek. Als
klanten zich bijvoorbeeld aanmelden bij uw winkel, kunnen ze automatisch worden aangemeld bij de viewer.

Het volledige abonnementsblok is nu een actief tikgebied, niet alleen de knop rechtsonder. Wanneer een gebruiker
zich abonneert op een app, zijn de abonnementsopties verborgen. Wanneer een gebruiker het meest recente folio aanschaft, blijven de
abonnementsopties nu beschikbaar.

Voor Android-viewerbibliotheken kunt u de rasterweergave, omslagweergave of beide
gebruiken. Sommige uitgevers staan alleen rasterweergave toe op kleine Android-apparaten.

Met de Admin-app kunt u nu beperkte accounts maken voor interne en
zelfstandige ontwerpers. Deze accounts zijn verbonden aan het bedrijfsaccount, maar geven bijvoorbeeld geen toegang tot de analytische
functies.

Release 17

In plaats van Adobe te betalen voor een maandabonnement op een Professional- of Enterprise-account, kunt u nu ook een
eenmalig bedrag betalen om een viewer-app voor één folio te maken die u bij de Apple Store kunt indienen.

In de Viewer Builder kunt u een aangepaste viewer-app maken die u bij de
Appstore van Amazon kunt indienen. De Appstore van Amazon is beschikbaar op Android-apparaten en op de Amazon Fire-tablet.

Gebruik het hulpmiddel Account Administration van Adobe om accounts voor uw bedrijf te maken en in
te richten. U hoeft dan niet steeds te e-mailen met medewerkers van Adobe. U kunt drie typen accounts aan een Adobe-id toewijzen: Toepassing,
Viewer Builder en Beheerder.

Als u de Folio Producer-gereedschappen versie 17 installeert, kunt u elke gewenste overlay, met
uitzondering van presentaties, opnemen in een schuifbaar frame.

Als een pagina in een artikel met een afbeeldings-PDF op URL gebaseerde knoppen of hyperlinks bevat,
werkt inzoomen met een knijpbeweging zolang er geen ander interactief overlaytype op de pagina staat.

Als u deze optie selecteert in de Organizer van de Folio Producer, worden artikelen niet van links naar rechts
weergegeven in de viewer, maar van rechts naar links. Deze optie is met name van belang voor Aziatische talen.

Als u de opdracht Folio Producer in het deelvenstermenu van de Folio
Builder kiest, wordt de Organizer van de Folio Producer geopend in uw standaardwebclient.

Het productteam blijft reparaties uitvoeren om de upload- en downloadproblemen met acrobat.com
op te lossen.

Release 16

U kunt nu een folio en artikelen maken zonder de inhoud naar de webserver te hoeven uploaden. Wanneer u klaar bent, kunt u
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Newsstand-ondersteuning

Privépublicatie voor gebruikers zonder abonnement

Nieuwe optie voor audiobestanden

De optie HTML-bronnen importeren in het deelvenster Folio Builder

Verbeterd dashboard

Afzonderlijke installatieprogramma's voor ontwerpgereedschappen en deelvenster

Verbeteringen aan serverbetrouwbaarheid

Nieuwe analysecategorieën

Aangepaste viewers voor PlayBook

Verbeterde schuifbare frames

Hyperlinks in schuifbare frames

Verbeterde geheugenverwerking

Voorvertonen op apparaat

Alle vijf navigatiebalkpictogrammen aanpassen

Eenvoudiger zelf viewer-apps maken

Verbeterde Omniture-analysemogelijkheden

Optie voor het uitschakelen van de knop Aanmelden

Certificaten toevoegen tijdens downloaden

Verbeterde bibliotheekprestaties

Verbeteringen aan HTML-artikelen in Android-viewer

De volgorde van artikelen wijzigen

de inhoud uploaden.

De bijgewerkte Viewer Builder (versie 1.5.1) bevat Newsstand-ondersteuning voor abonnementviewer-apps op de
iPad. Viewers met de functie Newsstand worden weergegeven in de map Newsstand, waar u snel toegang kunt krijgen tot kranten- en
tijdschriftenpublicaties.

Als u geen Enterprise- of Professional-abonnement hebt, kunt u de optie Publish in de
Folio Producer Organizer gebruiken om inhoud te publiceren als privé. Deze optie is vooral nuttig als u grote folio's niet kunt downloaden met de
acrobat.com-server. Gepubliceerde folio's die zijn gedownload met de Adobe Distribution Service zijn snel en betrouwbaar.

Als u InDesign CS5.5 gebruikt, kunt u door de optie Eerste afbeelding bij begin tonen te selecteren het
formaat van het audio-overlayframe wijzigen op basis van de eerste _play-afbeelding in de opgegeven map met audiocontrollerbestanden. In
InDesign CS5 moet u het formaat van het overlayframe nog steeds handmatig aanpassen aan de posterafbeelding.

U kunt het HTML-bronnenbestand nu importeren in zowel het
deelvenster Folio Builder als de Folio Producer Editor.

Het dashboard voor de Digital Publishing Suite bevat koppelingen naar video's en andere nuttige inhoud.

Gebruik één installatieprogramma om de
ontwerpgereedschappen te installeren (het deelvenster Folio Overlays, de InDesign-insteekmodule en de Desktop Viewer). Gebruik een ander
installatieprogramma om het deelvenster Folio Builder te installeren.

Het productteam blijft reparaties uitvoeren om de upload- en downloadproblemen met acrobat.com
op te lossen. Wanneer u een folio publiceert, wordt de folio-inhoud nu bijvoorbeeld rechtstreeks gekopieerd van de acrobat.com-server naar de
Adobe Distribution Service.

In analyserapporten kunt u gegevens met betrekking tot het type gedownload folio weergeven: gratis, los uit de
handel of via een abonnement of externe machtiging.

Release 15

Met de Viewer Builder kunt u aangepaste viewer-apps maken voor de platforms iPad, Android en
BlackBerry PlayBook.

U kunt nu schuifbare inhoud maken door een tekstframe in een containerframe te plakken. Bovendien
functioneren schuifbare frames nu veel beter.

Hyperlinks en hyperlinkknoppen worden nu ondersteund in schuifbare frames met het kenmerk Alleen pannen.
Er is nog geen ondersteuning voor hyperlinks in presentaties of in schuifbare frames die zijn gemaakt met het deelvenster Lagen.

In vorige versies traden er soms problemen op als gebruikers geheugenintensieve overlays probeerden te
maken op naast elkaar gelegen pagina's. De viewer kan nu beter met dergelijke situaties omgaan, hetgeen de prestaties ten goede komt.

U kunt folio-informatie direct van een aangesloten mobiel apparaat kopiëren zonder dat u de acrobat.com-webclient
nodig hebt. Totdat er een bijgewerkte Adobe Content Viewer beschikbaar is in de App Store, werkt de functie Voorvertonen op apparaat alleen
met Android-apparaten. Voor deze initiële aanbieding is een extra installatie vereist.

Als u de Viewer Builder gebruikt om een aangepaste app te maken, kunt u de knoppen
“Bibliotheek” en “Viewer” in de navigatiebalk van de viewer vervangen (alleen Enterprise).

U hoeft geen distributiecertificaten of inrichtingsbestanden meer op te geven voor met Enterprise
ondertekende viewer-apps (alleen Enterprise).

Gebruikersgegevens zijn nu beschikbaar voor viewer-apps met één folio (alleen DPS-abonnees).
Bovendien bevat de analyse een meer gedetailleerde specificatie van de downloadstatistieken.

Als u een Enterprise-klant bent die een aangepaste machtigingsviewer wil maken, kunt u
de knop Aanmelden uitschakelen om redundantie te voorkomen.

U kunt de Viewer Builder nu gebruiken om een aangepast viewer-app-bestand te maken zonder
certificaten op te geven. U geeft vervolgens certificaten op wanneer u het viewerbestand downloadt. Hierdoor kunnen verschillende personen de
app met certificaten downloaden en ondertekenen.
Wanneer u een aangepaste viewer maakt, hoeft u niet meer op de knop Vernieuwen te klikken om te controleren of de viewer is voltooid.

In sommige gevallen werden folio's van acrobat.com slechts met tussenpozen weergegeven in de bibliotheek.
In de Adobe Content Viewer moeten alle beschikbare folio's consistent worden weergegeven.

Schuiven is nu ingeschakeld in HTML-artikelen voor de Android-viewer.

Release 14 (alleen Services en Viewer Builder)

Het is nu mogelijk de volgorde van artikelen niet alleen in de webclient, maar rechtstreeks in het deelvenster
Folio Builder te wijzigen. U sleept de artikelen en zet ze ergens anders neer om de volgorde te wijzigen.
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Het delen van folio's opheffen

Wijziging in de beperkingen op de artikelgrootte

Betalingen in apps voor Android-viewers

Alle aankopen voor Android-viewers herstellen

Exportoptie voor viewers voor één folio

Optie voor sideloaden in ontwikkelingsbuilds

Taalvermelding bepalen in iTunes

De optie Aankopen herstellen

Update van analysemogelijkheden

Verbeteringen in de weergave tijdens het downloaden

Stoppen bij laatste afbeelding

Artikelen met Alleen horizontale veeggebaren in alle viewers

Aankopen herstellen

Aangepaste knoppen voor de navigatiebalk

De navigatiebalk of de knop Home verbergen

Aanvullende analytische rapporten

Machtigingen voor Android

Gelokaliseerde Android Content Viewer

Gelokaliseerde Viewer Builder

Verbeterde gebruikerservaring

Nieuw deelvenster Folio Builder

Folio's opgeslagen in webwerkruimte

Als u een folio met iemand hebt gedeeld, kunt u het delen opheffen zonder het folio te moeten verwijderen. U
kunt in het deelvenster Folio Builder ook een folio verwijderen dat met u is gedeeld.

Bij vorige uitgaven bedroeg de maximale grootte van een te uploaden artikel 100 MB. De
maximale grootte van een artikel is nu 2 GB. Mogelijk verwerken mobiele apparaten grote artikelen echter niet goed.

Het is nu mogelijk winkelfolio's te maken voor Android-viewers. Klanten kunnen op een knop Kopen
in de Android-viewerbibliotheek klikken om een folio aan te schaffen.

Klanten kunnen nu alle aankopen herstellen in Android-viewers, net als in iPad-viewers.

De Organizer van de Folio Producer bevat nu een optie voor exporteren. Klik op Export om een .zip-
bestand te maken met de inhoud van het geselecteerde folio. Wanneer u met de Viewer Builder een viewer voor één folio maakt voor de iPad,
geeft u dit .zip-bestand op (of een .folio-bestand dat met de Content Bundler is gemaakt).

Als u met de Viewer Builder een ontwikkelingsbuild voor de iPad maakt, kunt u sideloaden
inschakelen. Met deze optie kunt u handmatig via iTunes een .folio-bestand (geen .zip-bestand) kopiëren naar de ontwikkelingsviewer.

In vorige versies werd de viewer-app in 20 talen weergegeven in de iTunes Store. Met de Viewer Builder
kunt u nu beperken in welke talen de viewer-app wordt weergegeven.

De bibliotheek met aangepaste viewers bevat nu een menu met de optie Aankopen herstellen waarmee klanten
handmatig hun aankopen kunnen herstellen.

Naast statistische gegevens over individuele folio's worden nu ook abonnementgegevens vastgelegd.

Release 13

Release 13 (juni 2011) was de tweede openbare release van de Digital Publishing Suite. Release 13-programma's maakten gebruik van het 1.1.x-
installatieprogramma en de Viewer Builder 1.3.

Klanten kunnen een folio al weergeven voordat het downloaden is voltooid en ze
kunnen gedeeltelijk gedownloade folio's offline bekijken. Onderbroken downloadprocessen worden automatisch hervat zodra de iPad weer met
internet is verbonden. Gebruik de Editor van de Folio Producer om de prioriteit voor het downloaden van artikelen te bepalen.

Met het deelvenster Folio Overlays kunt u nu bepalen of u het afspelen van presentaties en afbeeldingsreeksen
wilt stoppen bij de eerste of bij de laatste afbeelding.

Artikelen die zijn ingesteld op Alleen horizontale veeggebaren (“samengevoegde
artikelen”) werken nu ook in de Adobe Content Viewer for the Desktop en in Android- en PlayBook-viewers.

Als klanten een iPad herstellen of vervangen, kunnen ze gemakkelijker inhoud downloaden waarop ze recht hebben. Als
de viewer de eerste keer wordt gestart, krijgen klanten de mogelijkheid om aankopen te herstellen.

Enterprise-gebruikers kunnen maximaal drie knoppen maken waarmee een HTML-pagina in de
viewer wordt weergegeven. Naast de knoppen Bibliotheek en Viewer die in de navigatiebalk worden weergegeven, kunt u extra knoppen maken,
bijvoorbeeld Winkel, Help en Nieuws, waarmee een HTML-pagina wordt weergegeven.

Als u de Viewer Builder gebruikt om een viewer-app te maken, kunt u de navigatiebalk onder aan
de viewer of de knop Home in de linkerbovenhoek van de viewer verbergen.

De pagina Analytics op het dashboard van de Digital Publishing Suite bevat nu meer rapporten voor het
bijhouden van gebruikersgegevens.

Enterprise-klanten kunnen nu machtigingen voor abonnementen verstrekken.

De Adobe Content Viewer voor de Android is nu gelokaliseerd voor dezelfde talen als de iPad-viewer.

De Viewer Builder is gelokaliseerd voor de volgende talen: Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Japans.

Het deelvenster Folio Builder, de website van de Folio Producer en de Viewer Builder zijn op een aantal punten
aangepast om de gebruikerservaring te verbeteren.

Release 12

Release 12 (mei 2011) was de eerste openbare release van de Digital Publishing Suite. Release 12-programma's maakten gebruik van het 1.0.x-
installatieprogramma en de Viewer Builder 1.2.

Het deelvenster Folio Builder in InDesign vervangt de toepassing Digital Content Bundler. Met het deelvenster
Folio Builder kunt u artikelen en artikellay-outs toevoegen en folio- en artikeleigenschappen wijzigen.

Met de oude programma's maakte u een foliomap die artikelmappen bevatte. U hebt de foliomap in een
pakket opgenomen om .folio-bestanden te maken die u hebt geüpload naar de server of gesideload naar de iPad. In de nieuwe workflow is elk
folio een werkruimte op een webserver. Het folio bestaat nog steeds uit artikelen, maar u kunt de artikelen kopiëren naar verschillende folio's en ze
opnieuw ordenen zonder dat u een nieuw pakket hoeft te maken. Klik op de knop Voorvertoning om een voorvertoning weer te geven van
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Digital Publishing Suite-webclient

Delen

Opnieuw ontworpen deelvenster Folio Overlays

Terminologische wijzigingen

Verbeteringen in het downloaden van folio's

Android Viewer-verbeteringen

Navigatiebalk aanpassen

Abonnementsverbeteringen

Zoomen met knijpbeweging in PDF-folio's

Content Viewer voor Android

Vertaalde viewers

Meer ondersteuning voor abonnementen

Folio-uitvoeringen

Paginering in HTML-artikelen

eCommerce-abonnementservices in viewer

Verbeteringen in de Desktop Viewer

Rechterrand inbinden

afzonderlijke artikelen of volledige folio's. U kunt u ook aanmelden bij de Adobe Content Viewer en de door u gemaakte folio's downloaden. U kunt
de functie Importeren gebruiken om artikelen te maken op basis van bestaande mapstructuren.

Abonnees van de Digital Publishing Suite kunnen zich aanmelden bij de webclient via
http://digitalpublishing.acrobat.com. Het dashboard bevat koppelingen naar programma's en services.

Gebruik de pagina Analytics om klantgegevens bij te houden.

Gebruik de Folio Producer om folio's te organiseren, bewerken en publiceren. De Folio Producer bevat een Organizer-pagina waarop
beschikbare folio's worden weergegeven, en een Editor-pagina waarop de artikelen in een geselecteerd folio worden weergegeven.

Gebruik de Viewer Builder om aangepaste apps te maken.

Gebruik de optie Delen om folio's te delen met andere DPS-gebruikers. Een uitgever kan bijvoorbeeld een folio delen met de ontwerper die
een artikel voor een tijdschrift moet maken of een reclamebureau kan een folio met meerdere uitgevers delen om advertenties beschikbaar te
maken. De deelworkflow vervangt de 'sideloadworkflow'.

Het deelvenster Folio Overlays is opnieuw ontworpen. 360 Viewer-overlays worden nu
afbeeldingsreeks-overlays genoemd. Webweergave-overlays worden nu webinhoud-overlays genoemd. U kunt objecten opnieuw instellen en ze
omzetten van overlays naar normale objecten.

'Stapels' worden nu 'artikelen' genoemd. De optie Afvlakken is gewijzigd in Alleen horizontale veeggebaren. De
uitvoeringsserver wordt nu de Distribution Service genoemd.

Release 11

Release 11 was de laatste vooruitgave van Digital Publishing Suite die gebruikmaakte van de Content Bundler-workflow.

Op iPads is de downloadsnelheid verdubbeld. Bovendien kunnen Viewer-gebruikers een folio
lezen terwijl een ander folio wordt gedownload.

De prestaties van PNG- en HTML-artikelen op Android-apparaten is verbeterd. De Android-viewer ondersteunt
webweergave in apps.

Zakelijke klanten kunnen maar liefst drie pictogrammen toevoegen aan de navigatiebalk om een webweergave op
volledig scherm weer te geven.

U kunt nu een Apple (iOS)-abonnement instellen zonder een aangepaste machtigingsserver te moeten opgeven.

Release 10

Als u de PDF-exportoptie selecteert terwijl u een pakket maakt, kunnen gebruikers met een
knijpbeweging inzoomen op een pagina. Zoomen met een knijpbeweging is momenteel niet mogelijk op pagina's met interactieve overlays.

De Adobe Content Viewer is nu beschikbaar voor Android-apparaten. Het is niet mogelijk folio's te sideloaden
naar deze Content Viewer. U dient bestanden te uploaden en te downloaden via de uitvoeringsserver. Hoewel de Android-viewer nu meer
overeenkomsten vertoont met de iPad-viewer, worden nog niet alle functies ondersteund. Tot de functies die niet worden niet ondersteund
behoren: samengevoegde artikelen, inlinevideo's, panoramaoverlays en in PDF-indeling geëxporteerde folio's. Er kunnen prestatieproblemen
optreden met HTML-artikelen en webweergave-overlays.

De taalinterface van de Adobe Content Viewer past zich aan de regio-instellingen van het apparaat aan. Momenteel worden
de volgende talen ondersteund: Engels, Frans, Duits, Zweeds, Spaans en Japans.

In-app-abonnementen zijn nu beschikbaar. Adobe ondersteunt het nieuwe abonnementsmodel van
Apple voor uitgevers die hun eigen uitvoeringsserver instellen.

Mobiele apparaten zijn nu verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Als u dezelfde folio's van 1024 x 768 gebruikt voor
Android-apparaten, ziet u zwarte balken onder en boven aan het scherm. Als u voor specifieke apparaten (bijvoorbeeld 1024 x 600) of
verhoudingen (16:9) wilt ontwerpen, kunt u verschillende uitvoeringen van hetzelfde folio maken. U maakt uitvoeringen door dezelfde waarden in te
stellen voor Titel van tijdschrift en Folionummer, maar een andere waarde voor de exportinstelling Afmeting. De viewer biedt de gebruiker alleen
de uitvoering aan die het beste aansluit op de afmetingen van het apparaat.

U kunt HTML-artikelen nu op elegantere wijze pagineren.

Release 9

Uitgevers kunnen nu hun eigen abonnementsmodel instellen waarmee klanten zich kunnen
abonneren op een tijdschrift of nieuwsbrief en regelmatig updates van folio's ontvangen. Klanten kunnen een foliobereik opgeven dat gedownload
blijft op de iPad. Dit is vooral handig voor nieuwstijdschriften.

De Content Viewer for Desktop biedt nu ondersteuning voor vele nieuwe functies, zoals folio's met één
richting en webweergave-overlays.

De Content Bundler beschikt over een instelling voor Inbinden waarmee artikelen voor Aziatische talen van rechts naar
links kunnen worden gelezen. Als Rechterrand is geselecteerd, wordt het meest rechter artikel eerst weergegeven. Gebruikers bladeren dan van
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Folio bijwerken in viewer

Video's met twee richtingen in folio's met één richting

Verbeterde gegevensanalyse

Nieuw deelvenster Folio Overlays

Desktop AIR Viewer

Van ''uitgave'' naar ''folio''

Geen id-opties

Rasterweergave in Viewer-bibliotheek

De optie Volgorde

Vergrendelde artikelen tijdens het maken van pakketten

Knop Afmelden in Viewer

Downloaden via 3G

Samengevoegde artikelen

Minder strikte vereisten voor de mappenstructuur

Automatisch een inhoudsopgave genereren

PDF-indeling voor afbeeldingen

HTML-artikelen

HTML-miniaturen opgeven

Viewer-interface verbeterd

Transparantie in schuifbare frames

rechts naar links door de artikelen.

Er wordt nu een updatebericht weergegeven in de bibliotheek als een folio is bijgewerkt op de uitvoeringsserver. Tik op
de knop Bijwerken om nieuwe of bewerkte .folio-minibestanden te downloaden.

Gebruikers kunnen een video op volledig scherm afspelen in de stand Liggend, ook als
de richting van het folio alleen Staand is.

Wanneer u het verbruik bijhoudt met analytische gegevens, kunt u onderscheid maken tussen advertenties en
artikelen. Ook de offlineviewergegevens blijven behouden.

Release 7/8

Het deelvenster Folio Overlays in InDesign CS5 vervangt de toepassing Interactive Overlay Creator. Dit
betekent dat u nu alle interactieve overlays kunt maken in InDesign zelf. Gebruik het deelvenster Folio Overlays om overlays te maken en overlay-
instellingen te wijzigen.

Een op AIR gebaseerde versie van de Viewer is nu beschikbaar voor het testen van de uitgaven (nu ''folio's'' genoemd) die
u maakt. De Desktop Viewer ondersteunt momenteel nog niet alle functies, gebruik deze dus alleen voor het uitvoeren van standaardtests.

De term ''uitgave'' is nu vervangen door de term ''folio''.

Het is in de meeste gevallen niet meer nodig dezelfde overlay-id's te gebruiken in de horizontale en verticale lay-out om
continuïteit te verschaffen wanneer de iPad wordt gedraaid. De Bundler gebruikt de bronelementen en -instellingen om verwante overlays te
kunnen herkennen.

In de Viewer-bibliotheek kunt u nu acht folio's tegelijkertijd weergeven in een rasterweergave. U kunt
schakelen tussen de rasterweergave en de weergave van één folio.

De Content Bundler bevat een nieuwe kolom Volgorde, zodat de kans kleiner is dat u per ongeluk de volgorde van artikelen
wijzigt. Typ het rangschikkingsnummer voor het artikel in de volgorde en u ziet dat het artikel daar naartoe wordt verplaatst.

De Content Bundler bevat de nieuwe kolom Vergrendeld waarmee u kunt voorkomen
dat artikelen worden bijgewerkt wanneer u een pakket maakt. Dit is vooral handig als u alleen de wijzigingen in een of twee artikelen wilt testen.

U hoeft niet meer het wachtwoord van uw Adobe-id te wijzigen om de knop Afmelden weer te geven.

Het is nu mogelijk folio's naar de iPad te downloaden via een 3G-verbinding.

Release 6

Wanneer een artikel (in vorige versies een "stapel" genoemd) wordt samengevoegd, wordt elke pagina in het artikel
in feite een afzonderlijk artikel, zodat gebruikers horizontaal kunnen bladeren om de pagina's van een artikel te bekijken. Alleen de eerste pagina
van een samengevoegd artikel wordt in de inhoudsopgave weergegeven, maar alle pagina's worden in de modus Bladeren en als
scrubberminiaturen weergegeven. U kunt een artikel dat is ingesteld op vloeiend schuiven niet samenvoegen.

U kunt nu een volledige interactieve uitgave samenstellen zonder een OverlayResources-
map. In vorige versies dienden de bronbestanden voor overlays zich in de OverlayResources-map te bevinden en de geëxporteerde SWF-
bestanden moesten in de Links-map staan van de documenten waarin ze waren geplaatst.

Voorheen was een PNG-bestand vereist voor de inhoudsopgave, maar dat is nu optioneel. Als er
geen PNG-bestand staat in de map met het artikel, genereert de Content Bundler automatisch een pictogram voor de inhoudsopgave op basis van
de eerste pagina van het artikel.

De Bundler kan pagina-afbeeldingen behalve in de PNG- en JPEG-indeling ook in de PDF-indeling uitvoeren.
Gebruik de PDF-afbeeldingsindeling om de bestandsgrootte sterk te reduceren en om in toekomstige versies nieuwe functies mogelijk te maken,
zoals zoomen met knijpbeweging en het zoeken naar en selecteren van tekst.

U kunt nu InDesign- of HTML-bestanden gebruiken om artikelen te maken in een uitgave. Wanneer u een artikel maakt met
gebruik van HTML-bestanden, kunt u hetzelfde HTML-bestand gebruiken voor beide richtingen, maar u kunt ook afzonderlijke HTML-bestanden
maken voor de richting Horizontaal en Verticaal.

Voor InDesign-artikelen worden in de viewer automatisch de miniaturen gegenereerd die worden weergegeven
wanneer de scrubber wordt versleept. Het genereren van miniaturen voor HTML-artikelen neemt echter meer tijd in beslag, waardoor de
miniaturen soms van tegenvallende kwaliteit zijn. U verbetert de prestaties van miniaturen in HTML-artikelen door miniatuurafbeeldingen te laten
genereren op basis van de eerste pagina van elk HTML-artikel. U kunt ook handmatig afbeeldingsbestanden toevoegen aan de mappen met
HTML-artikelen.

Gebruikers vonden dat de schuifbalk rechts van elk artikel te smal was en dus hebben we deze verbreed. Ook de
weergave en prestaties van paginaminiaturen in de bladermodus zijn verbeterd.

Schuifbare inhoudsframes zijn nu standaard transparant. Als u niet wilt dat de inhoud van het
containerframe zichtbaar is, past u een vulling toe op het inhoudsframe.
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Bundler-wijzigingen

Geïntegreerde presentaties en hyperlinks

Verbeterde geïntegreerde presentaties

Koppelingen naar specifieke pagina's

Eenvoudigere navto-hyperlinks

Artikelen met één richting

Ondersteuning voor lokale HTML-bestanden in webweergave

Schuifbare frames

De knop Terug

JPEG-uitvoer in de Bundler

Verbeterde foutverwerking in de Bundler

Webweergave-overlay

Opties voor automatisch starten

Nieuwe 360 Viewer-opties

navto-hyperlinks

Eenvoudigere geïntegreerde presentaties

De Adobe Content Viewer

Uitgaven uploaden naar een uitvoeringsserver

Uitgaven beheren in de Bundler

Omslagoptie

In de Content Bundler werd de metagegevenstekst van de titel van de uitgave nergens in de Viewer weergegeven. Deze
optie is dus verwijderd, net als de informatie over instellingen voor afmeting en type. Bovendien is de optie Omslag gebruiken gewijzigd in de optie
Inclusief omslag.

Release 5

De enige manier om interactieve presentaties en hyperlinks te maken, is door middel van
geïntegreerde functies. Gebruik het deelvenster Objectstatussen, het deelvenster Knoppen en het deelvenster Hyperlinks om interactieve objecten
te maken. Wijzig de instellingen door de desbetreffende regels te typen in het deelvenster Scriptlabel. (Hopelijk bevat de volgende versie een
interface voor deze instellingen.)

U kunt navigatieknoppen maken die naar de volgende of vorige dia in de presentatie gaan. Als u de
regel ''SS_swipeEnabled=yes'' toevoegt aan het deelvenster Scriptlabel wanneer het object met meerdere statussen is geselecteerd, kunnen
gebruikers door middel van een veeggebaar door de dia's in een presentatie bladeren.

Het is nu mogelijk hyperlinks of knoppen te maken die naar een bepaalde pagina in een artikel springen.

U kunt navto-hyperlinks opgeven met gebruik van beide brondocumentnamen van het doelartikel, hetzij met of
zonder de .html- of .indd-extensie.

U kunt uitgaven met alleen de richting Staand of de richting Liggend maken. Neem dan gewoon alleen InDesign-
documenten met de stand Staand of Liggend op in de uitgavemap. De uitgave behoudt deze richting, ook als de iPad wordt gedraaid.

Wanneer u een webweergave-overlay maakt, kunt u een HTML-bestand op uw
computer opgeven. In de vorige versie kon u alleen een URL op het web opgeven als u een webweergave-overlay wilde maken.

Maak een weergavegebied waarin gebruikers horizontaal of verticaal door de inhoud kunnen bladeren. Gebruikers kunnen
bijvoorbeeld door een lijst met ingrediënten bladeren.

De navigatiebalk van de Viewer bevat een knop Terug tussen de knoppen Startpagina en Inhoudsopgave waarmee gebruikers
kunnen terugkeren naar de pagina vanwaar ze zijn gesprongen.

Het dialoogvenster Exportopties in de Bundler bevat nu een optie waarmee u kunt opgeven of u inhoud wilt
exporteren in de PNG- of JPEG-indeling.

De Bundler verschaft nu betere feedback tijdens het maken van pakketten.

Release 4

Neem een livewebpagina op in een weergavegebied dat u opgeeft. U kunt bepalen of gebruikers kunnen communiceren
met de webinhoud en u kunt andere instellingen wijzigen.

U kunt automatisch een overlay laten afspelen wanneer een pagina wordt geopend (of na een opgegeven
wachtperiode). Automatisch starten is beschikbaar voor 360 Viewer-, audio-, video- en webweergave-overlays.

De 360 Viewer bevat naast de optie Automatisch starten nog meer nieuwe opties waarmee u de afbeeldingen kunt
afspelen en pauzeren, herhalen en er veeggebaren op kunt uitvoeren.

Het is nu veel gemakkelijker om hyperlinks te maken die van het ene artikel naar het andere springen. Wanneer u een
geïntegreerde knop of hyperlink maakt in InDesign, geeft u de URL als volgt op ''navto://<vertical InDesign document name>'', dus bijvoorbeeld
''navto://WiFi_v'' om naar het WiFi-artikel te gaan vanuit de richting Staand of Liggend.

Objecten met meerdere statussen hoeven niet meer te worden gegroepeerd. Het deelvenster
Scriptlabel is nu alleen nodig om de instellingen te wijzigen.

Met de Adobe Content Viewer kunt u inhoud van een Adobe-server uploaden en downloaden en inhoud van uw
bureaublad sideloaden. (Opmerking: sideloaden is niet langer beschikbaar.)

Adobe heeft een tijdelijke serversite gemaakt waarnaar u uitgaven kunt uploaden en deze kunt
beheren. Kies tijdens het exporteren Meerdere bestanden in het submenu Uitgave en geef de opties voor het uploaden naar de server op. Nadat u
testinhoud naar een Adobe-server hebt geüpload, kunt u uitgaven downloaden naar de Viewer. In deze release kunt u een uitgave alleen
downloaden door u met dezelfde Adobe-id aan te melden als de persoon die de uitgave heeft geüpload.

In de Bundler kunt u een voorvertoning weergeven van de interface waarin u geüploade uitgaven kunt
weergeven en beheren. In deze release kunt u naar de Adobe-server geüploade uitgaven toevoegen, weergeven en verwijderen.

U kunt de eerste pagina van het eerste artikel nu gebruiken als de omslag van de uitgave in de bibliotheek voor uitgaven die u
uploadt naar de server.

Release 2.5/3

Fouten gecorrigeerd; enige nieuwe functie is de Adobe Content Viewer via de Apple Store.

Release 2
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Meer flexibele mappenstructuur voor overlays

In InDesign geïntegreerde interactiviteit

Inlinefilms

Panorama

Sidecar.xml

Meerdere uitgaven

Vloeiend schuiven

In de vorige versie had elke artikelmap _h- en _v-InDesign-bestanden nodig en een Links-map
met de gecombineerde inhoud van de twee bestanden en was er één OverlayResources-map voor de hele uitgave. Deze structuur werkt nog
steeds, maar het is nu mogelijk afzonderlijke mappen te gebruiken voor de _h- en _v-bestanden, waarbij elke map een Links-map en een
OverlayResources-map bevat. Dit is vooral handig voor pakketmappen. Beide methoden hebben hun voordelen.
Als u de methode met InDesign-bestanden en Links-mappen in afzonderlijke mappen gebruikt, dient u in elke artikelmap ook een afzonderlijke
OverlayResources-map op te nemen, in plaats van één OverlayResources-map voor de hele uitgave te gebruiken.
Ongeacht de structuur die u kiest, kunnen de InDesign-bestanden nu ofwel de achtervoegsels _h en _v (voor horizontaal en verticaal) ofwel de
achtervoegsels _l (voor een liggende weergave) en _p (voor een staande weergave) bevatten.

Hyperlinks, knoppen en objecten met meerdere statussen in InDesign-bestanden kunnen nu in de
uitgave worden opgenomen zonder dat de Overlay Creator nodig is. U kunt het deelvenster Scriptlabels gebruiken om de standaardinstellingen
voor deze objecten te wijzigen.

Films kunnen nu zowel inline als op het volledige scherm worden afgespeeld.

De Overlay Creator beschikt nu over een optie Panorama.

Als u een .csv-bestand met de naam Info.csv maakt, hoeft u niet meer elke keer dat u de Bundler gebruikt de metagegevens in te
vullen. Aangezien bepaalde tekens niet goed werden weergegeven, is het .csv-bestand vervangen door een .xml-bestand.

Het is nu mogelijk meerdere uitgaven toe te voegen aan de viewer. Tik op het pictogram Startpagina om terug te keren naar
de uitgavenbibliotheek in plaats van naar het begin van de huidige uitgave. U kunt voorvertoningsafbeeldingen maken voor de bibliotheekuitgaven.
U kunt momenteel slechts acht uitgaven laden.

U kunt bepalen of pagina voor pagina of ononderbroken wordt gebladerd door elk artikel in de uitgave.

Release 1

De eerste release van de Digital Publishing Suite-programma's beschikte over de op AIR gebaseerde Content Bundler en de Interactive Overview
Creator-apps. De eerste Overlay Creator bevatte de overlaytypen Hyperlink, 360 Viewer, Presentatie, Audio en Video. De Overlay Creator vormde
de enige methode om interactieve objecten te maken.
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Opmerkingen bij de DPS-release met opgeloste problemen

Naar boven

Naar boven

Overzicht
Dit artikel bevat een overzicht van bekende problemen en de meest relevante opgeloste problemen voor elke Digital Publishing Suite-release. Ga
naar Nieuwe functies in deze release voor een overzicht van nieuwe functies.

Voor een lijst met bekende serverproblemen en gepland onderhoud in verband met DPS gaat u naar http://status.adobedps.com.

Hotfixes in versie 30
28 april 2014

De verouderde Android-viewer gaf geen foutbericht weer wanneer folio's werden gedownload op een Android-apparaat waarop geen opslagruimte
meer beschikbaar was. (3732681)

22 april 2014

Knelpuntprobleem met grote pushmeldingen opgelost. (3743224)

10 april 2014

Probleem opgelost voor het verzenden van pushmeldingen met verouderde of meldings-API's. (3735711)

21 maart 2014

Bij het verzenden van een tekstmelding resulteert het gebruik van DBCS-tekens in een bericht dat groter is dan de 256 bytes die zijn toegestaan
in het tekstinvoerveld. De gebruikersinterface geeft een negatieve waarde voor het aantal resterende bytes weer, maar het bericht kan wel worden
verzonden naar Apple, wat leidt tot een foutmelding. Met deze hotfix kan de service niet meer een bericht verzenden dat groter is dan 256 bytes.
Wanneer het tekstbericht de toegestane limiet overschrijdt, geeft de gebruikersinterface een foutmelding weer en moet u het aantal DBCS-tekens
verlagen om verder te gaan.

20 maart 2014

In sommige gevallen, als de v30-gereedschappen zijn geïnstalleerd, kunnen gebruikers zich niet aanmelden bij het deelvenster Folio Builder met
een Adobe-id waaraan geen toepassingsrol is toegewezen. Dit probleem is in deze hotfix opgelost. Om dit aanmeldingsprobleem te voorkomen,
moet u de DPS Desktop Tools (InDesign CC/CS6) of het deelvenster Folio Builder (InDesign CS5.5/CS5) bijwerken. Zie dit artikel voor
koppelingen naar installatieprogramma's.

Huidige bekende problemen en advies
Problemen met aanmelden/installeren

Als de Adobe Content Viewer niet kan worden geïnstalleerd wanneer u uw DPS-gereedschappen bijwerkt, raadpleegt u Desktop Adobe
Content Viewer kan niet worden geïnstalleerd of gevonden.
Als de DPS App Builder niet kan worden geïnstalleerd, verwijdert u de app uit de map Applications (als deze bestaat), maakt u de prullenbak
leeg, meldt u zich aan bij het DPS-dashboard en klikt u op DPS App Builder for the Mac.
Als het foutbericht "Verificatie mislukt" wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij de Adobe Content Viewer op de iPad met een
geverifieerde Adobe-id, of als een geldig en gepubliceerd folio niet kan worden weergegeven in een aangepaste viewer-app, is er mogelijk
sprake van een probleem met de server. Raadpleeg de sectie “Verificatie mislukt” van het de technische opmerking �Problemen met Adobe
Content Viewer oplossen of neem contact op met uw Adobe-vertegenwoordiger.

Bekende problemen met systeemeigen Android-viewer

Zie Systeemeigen DPS-apps voor Android-apparaten ontwikkelen voor een lijst met ondersteunde functies en beperkingen in de
systeemeigen Android-viewer.

Bekende problemen met delen via sociale media/webviewer

Delen via sociale media in iOS 6 is uitgeschakeld in elke app die na 7 februari is gemaakt. Het volledige menu voor delen via sociale media
is uitgeschakeld op apparaten met iOS 6. Het menu delen via sociale media is nog steeds beschikbaar op iOS 7-apparaten.
Artikelen met vloeiend schuiven worden mogelijk niet correct weergegeven op de laatste pagina als de hoogte van het artikel niet exact een
veelvoud is van de hoogte van het folio. Zo kan de laatste pagina van een 1024x2000-artikel worden bijgesneden, maar een artikel van
1024x1536 (2 keer de hoogte) of een 1024x2304 (3 keer de hoogte) zou prima moeten worden weergegeven. Het probleem komt vooral
voor in staande weergave. Dit kan worden opgelost door de hoogte van de pagina met vloeiend schuiven een exact veelvoud te maken van
de hoogte van het folio. Een andere oplossing is het gebruik van de PNG-afbeeldingsindeling in plaats van PDF voor het artikel met vloeiend
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schuiven.�
Afbeeldingen in de inhoudsopgave die groter zijn dan 70x70, worden bijgesneden in plaats van geschaald.

Andere bekende problemen

Wanneer een DPS-app wordt verzonden met Application Loader, wordt een foutbericht met een waarschuwing over niet-overeenkomende
versies weergegeven. U kunt dit bericht negeren en doorgaan met verzenden of het versienummer bewerken in iTunes Connect. Apple
weigert momenteel geen apps vanwege dit probleem. (3632944)
Als u delen via sociale media hebt ingeschakeld in uw v29- of v30-app, kunnen artikelen die in een gratis folio zijn gepubliceerd, worden
bekeken de webviewer en de artikelviewer, zelfs als de artikelen zijn ingesteld als Protected of Metered.

Opgeloste problemen voor v30.2 (28 april 2014)
Oplossingen voor Analytics

De meetwaarde voor artikelen toont nu consistente rapporten voor gestarte overlays en URL-klikken voor pagina's die deze items niet
bevatten. (3726762)
Ingesloten knoppen in een presentatie worden nu goed bijgehouden. (3737243)

Verouderde Android-viewer

De verouderde Android-viewer gaf geen foutbericht weer wanneer folio's werden gedownload op een Android-apparaat waarop geen
opslagruimte meer beschikbaar was. (3732681)

Opgeloste problemen voor v30.1 (7 april 2014)
Opgeloste problemen voor de iOS-viewer

In bijgewerkte apps met directe machtiging zijn verschillende aanmeldingsproblemen opgelost, waaronder het probleem dat de
aanmeldingsknop niet correct werkte en het probleem waarbij gebruikers werden afgemeld. (3726004 en 3726005)
In de iPhone-viewer blijft de hoogte-breedteverhouding (16:9) van de omslag voor folio's van iPhone 5-formaat nu behouden in de
Newsstand-weergave. (3732700)
De viewercode waarmee op gegevensdescriptors in HTMLResources.zip wordt gescand, stelt niet langer onterecht vast dat er een fout is
opgetreden. (3724085)
In de URL voor de webweergave die wordt geactiveerd met het veeggebaar omhoog, worden uitgebreide tekens niet langer als URL
gecodeerd. (3728362)

Oplossingen voor systeemeigen Android-viewer

Probleem opgelost waarbij video's met automatische afspeelfunctie niet automatisch werden afgespeeld.
Oplossingen toegevoegd waarmee de stabiliteit van de bibliotheek wordt verbeterd wanneer downloads worden geannuleerd.
Probleem met aanmelding voor directe machtiging opgelost.

Opgeloste problemen voor de Windows Store-viewer

Als de uitgever een artikelnaam wijzigt, wordt het foutbericht "Kan folio niet openen" niet meer weergegeven wanneer de gebruiker probeert
het folio bij te werken. (3729074)
Probleem met aanmelding voor directe machtiging opgelost. (3726018)

Opmerkingen bij de release van versie 30 met opgeloste problemen (maart 2014)
Opgeloste problemen voor authoring

Folio's met overlays waarvan de naam regeleindetekens bevat, zorgen ervoor dat de overlays onvolledig zijn en dat downloads voor Android
mislukken. Dit probleem is opgelost. (3653600)

Opgeloste problemen voor de iOS-viewer

Andere viewers dan Newsstand-viewers en Adobe Content Viewer raken na het opnieuw opstarten geen gedownloade folio's meer kwijt als
het veld Folio Publication Name slashes bevat. (3706229)
In iOS 7 kan een webinhoud-overlay niet meer worden geactiveerd met veeggebaren. (3719813)
De viewer loopt vast als de gebruiker één sectie van een folio met secties downloadt, het folio niet is gepubliceerd en als de gebruiker dit
folio bekijkt en bewerkt. Dit probleem is opgelost. (3712674)
Afbeeldingreeks opnieuw instellen op rotatie en vertraging is nu beschikbaar tijdens het vegen. (3711983)
In iOS 7 verdwijnen de presentatieknoppen niet meer als het apparaat wordt gedraaid op het moment dat de presentatie in een schuifbaar
frame is genest. (3710367)
Tikken op geldige navto-koppelingen mislukt niet langer en heeft in sommige gevallen geen effect. (3704444)
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De leespositie voor folio's met één leesrichting gaat niet meer verloren als het apparaat in de tegenovergestelde richting wordt gestart
(3701061)
De waarden voor lokale opslag worden nu correct opgehaald nadat het apparaat in de slaapstand is gezet of als op de startknop wordt
gedrukt. (3696400)
Als u op een PDF-pagina inzoomt en over een afbeeldingsreeks veegt, werkt de afbeeldingsreeks nu naar behoren. (3689978)
Automatisch afspelen van presentatie die opnieuw is ingesteld door een dubbele tik, wordt niet meer hervat als u de pagina verlaat.
(3685543)
De Newsstand-cover wordt nu correct bijgewerkt met een pushmelding op de achtergrond, zelfs als de gebruiker geen machtigingen voor het
folio heeft. (3684294)
Automatisch afspelen van afbeeldingsreeksoverlays die in een schuifbaar frame zijn genest, mislukt in sommige gevallen niet langer.
(3684291)
De nieuwe foliowaarschuwing verschijnt niet in de folioweergave als de viewer niet voor directe machtiging is geconfigureerd. Dit probleem is
opgelost. (3684290)
De viewer loopt niet langer vast als de gebruiker in een aangepaste bibliotheek op verscheidene folio's tikt om deze aan te schaffen en
vervolgens wil terugkeren naar de standaardbibliotheek. (3678047)
Door heel snel veeggebaren over presentaties te maken, werd er soms overgegaan naar het volgende artikel in plaats van naar de volgende
afbeelding. Dit probleem is opgelost. (3673086)
De tekst “Wachtwoord vergeten?” op de iPhone 5 bevindt zich buiten het aanmeldingsvak als de app is geconfigureerd met een URL voor
wachtwoord vergeten, maar niet met een URL voor het maken van een account. Dit probleem is opgelost in v30-apps. (3671662)
Als u snel veegebaren over een beveiligd artikel naast een gratis artikel maakt, is het mogelijk om beveiligde artikelen weer te geven zonder
dat u deze hoeft aan te schaffen of dat de artikelen zijn vervaagd. Dit probleem is opgelost. (3660132)
Aangepaste HTML-sleuven en de webweergave worden nu correct uitgebreid achter de gebruikersinterface van de viewer. (3658854)
Een voorvertoning van het folio kan nu worden gedownload, zelfs als er een spatie in de naam van de TOC-middelen (inhoudsopgave) wordt
gevonden. (3658214)
Als er wordt ingezoomd op een presentatie of afbeeldingsreeks wanneer vegen is ingeschakeld, kunt u nu verticale veeggebaren maken om
door de pagina te schuiven. (3656725)
Vegen op een horizontaal schuifbaar frame waarbij de afbeelding is bijgesneden in inDesign, veroorzaakt niet langer dat de pagina beweegt
en verspringt. (3653470)
Door tweemaal op een MSO te tikken, kunt u nu correct in- en uitzoomen als de pagina in een PDF-artikel is ingezoomd. (3652078)
Het venster voor afmelden voor gebruikersregistratie is niet langer uitgeschakeld in de offlinemodus. (3650422)
De titel in de bibliotheek geeft niet langer Library Alert (Bibliotheekwaarschuwing) weer als een folio meerdere keren is bijgewerkt. (3649220)
Als u een veeggebaar over een verticaal schuifbaar frame maakt om naar de volgende pagina te gaan, wordt de volgende pagina niet langer
meer kort weergegeven en teruggekeerd naar de oorspronkelijke. (3647503)
De in-app browser is betrouwbaarder bij het bekijken van webinhoud. (3610048)
Ontvangstbewijzen voor een iTunes-abonnement kunnen nu worden gevalideerd als het apparaat opnieuw wordt opgestart, en niet wordt
ontgrendeld, en de app wordt geactiveerd via een Newsstand-push. (3595346)

Opgeloste problemen voor de Windows Store-viewer

Een probleem opgelost waarbij de Windows Store-viewer vastliep op het moment dat een bibliotheek werd geopend met een folio waarin de
publicatiedatum of omslagdatum niet was opgegeven. (3714037)
In sommige gevallen werden folio's met video-overlays onjuist gearchiveerd. Hierdoor konden gebruikers het folio niet zonder fouten opnieuw
downloaden. (3707309)

Opgeloste problemen voor webgebaseerde DPS App Builders

Er is een probleem opgelost om de manier waarop analyses worden geconfigureerd voor klanten met een Professional-versie te verbeteren bij het
maken van systeemeigen Android-apps.

Aanbevolen werkwijzen en gotchas v30
Bij het invoeren van metagegevens voor folio's en artikelen, moet u basistekens zoals a-z, 0-9 en streepjes en onderstrepingsteken
gebruiken. Vermijd slashes, symbolen en uitgebreide ASCII-tekens.
Als de optie "Free" niet wordt weergegeven in de Editor van de Folio Producer, moet u het volgende doen: (1) de viewerversie van het folio
wijzigen in versie 26 of hoger en (2) de artikelen in dat folio bijwerken. (Wanneer u de viewerversie van het folio bijwerkt, behouden de
artikelen hun vorige viewerversie totdat ze worden bijgewerkt).
Hoewel PDF nu op Android wordt ondersteund, wordt het koppelen aan PDF-bestanden in het bestand HTMLResources.zip niet ondersteund
op Android.
Neem niet zomaar aan dat alle PDF-artikelen op Android-viewers hetzelfde gedrag vertonen als op iOS-viewers. Met name overlays van
webinhoud kunnen ander gedrag vertonen. Panorama's, inlinevideo's en verscheidene andere mogelijkheden worden nog niet ondersteund
op Android.
Wanneer u een HTML-banner maakt voor een abonnements-app met een machtiging, beslaat de banner de gehele pagina. U moet mogelijk
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uw HTML overeenkomstig aanpassen.
Als u een machtigingsbanner specificeert, moet u wel de elementen van het abonnementsblok (subscription tile) in DPS App Builder
opgeven, zelfs als het blok niet wordt weergegeven. (We hebben geprobeerd om dit probleem op te lossen, maar door een bug die we pas
laat ontdekten, moesten we terugkeren naar het vorige gedrag.) U kunt lege 'dummy'-afbeeldingen voor de abonnementsblokken gebruiken.
Amazon heeft onlangs de indeling voor het insluiten van YouTube-video's gewijzigd. Bewerk de YouTube-insluitingscode zodat deze
scr=http://www.youtube.com in plaats van src=//www.youtube.com bevat. U moet ook de overlay instellen op automatisch afspelen en een
posterafbeelding vóór de overlay toevoegen.

Opgeloste problemen in vorige releases
Zie Historie van Opmerkingen bij DPS-releases voor een overzicht van opmerkingen bij eerdere releases en opgeloste problemen.

 

40

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/nl_NL/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_nl
http://idiom-q-win-1/content/help/nl/digital-publishing-suite/release-note/history-release-notes.html


Ontwerp en lay-out

41



Overzicht van het ontwerpen van lay-outs

  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid

Een folio is een publicatie, zoals een uitgave van een maandelijks tijdschrift of de inhoud van een viewer-app voor één uitgave. Een folio bestaat
uit een of meer artikelen (ook wel "stapels" genoemd). Maak met InDesign CS5 of hoger brondocumenten voor uw artikelen. Gebruik het
deelvenster Folio Builder om folio's en artikelen te maken. Gebruik het deelvenster Folio Overlays om interactieve objecten toe te voegen aan uw
documenten.

Verwante artikelen

Handeling: Pagina:

Ontwerpbeslissingen nemen Digitale publicaties ontwerpen

Met InDesign brondocumenten maken voor artikelen Brondocumenten maken

Interactieve overlays maken Interactiviteit

Folio's en artikelen maken Folio's en artikelen

Voorvertoning van inhoud weergeven Voorvertoning van folio's en artikelen weergeven

Folio's met anderen delen Folio's delen
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Voor InDesign CS6 kunt u horizontale en verticale lay-outs in hetzelfde InDesign-document opnemen. Voor InDesign CS5/CS5.5 moeten
horizontale en verticale lay-outs zich in afzonderlijke InDesign-documenten bevinden. Het is niet mogelijk om de twee richtingen door elkaar te
gebruiken binnen het folio; de gehele folio moet een dubbele, staande of liggende lay-out hebben.

Een artikel met een dubbele richting heeft twee lay-outs: verticaal of horizontaal. Wanneer de gebruiker het mobiele apparaat roteert, wordt de
tweede richting weergegeven. Een folio met één richting is vergrendeld in die richting. Als u bijvoorbeeld artikelen maakt met alleen verticale
InDesign-bestanden, blijft die richting zelfs van kracht als de gebruiker het mobiele apparaat roteert. Als een folio echter alleen-staand is, kunnen
video's op een volledig scherm toch worden afgespeeld in de liggende modus.

 
De lay-outs Staand en Liggend op de iPad

Elk document kan meerdere pagina's en elementen bevatten die in beide lay-outs anders zijn.

Ontwerpkeuzes voor Digital Publishing-apps

Bob Bringhurst geeft gedetailleerdere
voorbeelden van ontwerpbeslissingen voor
digitale publicatie.... Meer informatie

http://goo.gl/IfafR

door Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help
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Richtlijnen voor het maken van InDesign-documenten
InDesign-brondocumenten maken (InDesign CS5 en CS5.5)
InDesign-brondocumenten maken (InDesign CS6 en CC)

Als u een artikel voor een digitaal tijdschrift maakt op basis van een bestaand gedrukt artikel, kunt u in de meeste gevallen het best een nieuw
document maken. U kunt een document opnieuw gebruiken door instellingen in het dialoogvenster Documentinstelling te wijzigen. Geef een
formaat (zoals 1024 x 768 voor de iPad SD) en een afdrukstand (liggend of staand) op voor de pagina's. In folio's met twee richtingen waarin
klanten de inhoud zowel horizontaal als verticaal kunnen weergeven, kunt u twee aparte documenten voor elk artikel maken: één voor de staande
lay-out en één voor de liggende. Als u InDesign CS6 gebruikt, kunt u ook alternatieve lay-outs binnen hetzelfde document maken.

Gebruik geen pagina's naast elkaar in de brondocumenten, maar gebruik uitsluitend één pagina per spread.

Richtlijnen voor het maken van InDesign-documenten
Schakel pagina's naast elkaar uit. Gebruik niet de optie Pagina om het formaat van pagina's te wijzigen, tenzij er sprake is van een vloeiend
schuivende pagina.
Houd er bij het maken van uw ontwerp rekening mee dat een schuifbalk van 6 pixels de rechterrand van de artikellay-out bijsnijdt. Voeg
desgewenst een hulplijn of object aan de stramienpagina toe om dit gebied te markeren.
Het is verstandig om bij het ontwerpen van lay-outs rekening te houden met de navigatiebalken die verschijnen als gebruikers op de
achtergrond tikken. De bovenste navigatiebalk heeft een afmeting van 20 of 40 pixels (SD of HD) voor de systeemstatusbalk plus 44 of 88
pixels voor de bovenste navigatiebalk. De onderste navigatiebalk heeft een afmeting van 44 of 88 pixels. In Enterprise-apps kan een
aanvullende navigatiebalk met aangepaste navigatiepictogrammen worden weergegeven. Deze aanvullende navigatiebalk heeft een afmeting
van 56 of 112-pixels.
U vermijdt grote foliobestanden door JPEG- en PNG-bestanden van het juiste formaat te gebruiken voor interactieve elementen, zoals
afbeeldingsreeksen, pan- en zoomafbeeldingen en panorama's. Voor niet-interactieve afbeeldingen of presentatieafbeeldingen kunt u elke
indeling, zoals PSD, TIFF AI, PDF en JPEG gebruiken. Wanneer u een artikel of lay-out maakt, worden de niet-interactieve objecten op elke
pagina gecomprimeerd en omgezet in één PNG-, JPEG- of PDF-achtergrondafbeeldingsbestand. Presentatie- en knopafbeeldingen worden
ook gecomprimeerd in PNG-bestanden.

Als u afbeeldingen voor interactieve overlays maakt, geeft de optie Opslaan voor web en apparaten in Photoshop het beste resultaat.

Als u PDF-bestanden in uw InDesign-document plaatst, gebruik dan niet-afgevlakte PDF 1.4 of hoger om ongewenste witte lijnen te
voorkomen.
Voor de beste kleurgetrouwheid gebruikt u afbeeldingen met het RGB-kleurmodel in plaats van het CMYK- of LAB-model.
Voor niet-interactieve inhoud kunt u elk willekeurig afbeeldingstype gebruiken. Voor niet-interactieve inhoud worden de pixelafmetingen
gewijzigd, zodat er een afbeelding ontstaat met dezelfde afmetingen als de foliogrootte. Zie Aanbevolen werkwijzen voor het maken van
overlays voor aanwijzingen bij het maken van interactieve inhoud.

iPad-lay-outsjablonen voor Digital Publishing Suite

Werken met stijlen en lagen

Keith Gilbert heeft 1024 x 768-sjablonen
voor InDesign CS5 gemaakt. Deze
sjablonen bevatten hulplijnen waarmee een
veilig gebied wordt gemaakt waarin
schuifbalken en menu's op de iPad geen
effect hebben. ... Meer informatie

http://goo.gl/yKAUD

door Keith Gilbert 
http://www.gilbertconsulti...

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

Colin Fleming legt uit hoe u in DPS uw
publicatie met behulp van stijlen een
consistent ontwerp kunt geven en hoe u
lagen kunt gebruiken om verwarring te
voorkomen.... Meer informatie

door Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Lever een bijdrage aan

44

http://idiom-q-win-1/content/help/nl/digital-publishing-suite/help/best-practices-creating-overlays.html#best_practices_for_creating_overlays
http://idiom-q-win-1/content/help/nl/digital-publishing-suite/help/best-practices-creating-overlays.html#best_practices_for_creating_overlays
http://goo.gl/yKAUD
http://goo.gl/yKAUD
http://www.gilbertconsulting.com/
http://www.gilbertconsulting.com/
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://bit.ly/mTj72N
http://blog.colingrayfive.com/
http://blog.colingrayfive.com/
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html


Naar boven

Opmerking:

InDesign-brondocumenten maken (InDesign CS5 en CS5.5)
InDesign CS5 en InDesign CS5.5 worden niet meer ondersteund vanaf de v32-release, die is gepland voor september 2014. Vanaf

dat moment kunt u met deze versies geen folio's of artikelen meer maken of bewerken of DPS-inhoud uploaden naar de Folio Producer. InDesign
CS6 of hoger is dan vereist.

1. Kies Bestand > Nieuw > Document in InDesign CS5 of InDesign CS5.5.

2. (Optioneel) Kies bij Intentie de optie Web.

Met de intentie Web kunt u op mobiele apparaten gemakkelijker in de lay-out werken. Als u al een document hebt gemaakt met de intentie
Afdrukken, kunt u de intentie niet instellen op Web. U kunt de instellingen echter wel handmatig wijzigen.

3. Geef bij Paginaformaat de afmetingen van de apparaatlezer op.

De iPad-modellen met standaarddefinitie hebben een afmeting van 1024 x 768 pixels. De iPad met hoge definitie gebruikt 2048 x 1536.
Voor de beste resultaten maakt u een document van 1024 x 768 en gebruikt u de PDF-afbeeldingsindeling zodat de inhoud er goed uitziet
op alle iPads.

Op het mobiele apparaat wordt een gebied van 6 pixels rechts op de pagina bijgesneden. Het daadwerkelijke ontwerpgebied heeft een
afmeting van 1018 x 768 pixels (of 762 x 1024) voor iPad SD-modellen.

Voor Android-apparaten wordt de inhoud in een Android-viewer zo nodig vergroot of verkleind en in letterbox-formaat weergegeven om de
inhoud af te stemmen op het weergavegebied. Zie Documenten maken voor meerdere apparaten.

Als u vloeiend schuiven wilt toestaan, kunt u een aangepast paginaformaat opgeven (zoals 1024 x 3000). Zie Artikelen met vloeiend
schuiven.

4. Kies bij de afdrukstand de optie Staand of Liggend.

 
Een document maken voor een apparaatlezer 
A. Stel de intentie in op Web B. Geef het paginaformaat op C. Kies Staand of Liggend 

5. Voor een artikel met twee richtingen volgt u dezelfde procedure om een tweede document te maken.

Als u artikelen wilt importeren, voegt u bij het opslaan van de bestanden de achtervoegsels _v en _h aan de bestandsnamen toe. Voeg
bijvoorbeeld het achtervoegsel _v toe aan verticale (staande) documenten, zoals artikel_v.indd.

6. Ontwerp uw documenten.

Niet alle interactiviteitsfuncties van InDesign worden ondersteund in de workflow voor digitale publicaties. Zie Ondersteunde
interactiviteitsfuncties voor meer informatie.

http://bit.ly/mTj72N
Adobe Community Help
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InDesign CS6 en CC bevatten verschillende nieuwe functies die de DPS-workflow vereenvoudigen. Zie de koppelingen hieronder voor meer
informatie over deze functies. Houd rekening met het volgende:

Folio's die u maakt of bewerkt met InDesign CS6 of hoger, zijn niet compatibel met viewerversies die ouder zijn dan versie 20.

Als u alternatieve lay-outs maakt, kunt u op basis van deze lay-outs alleen artikelen maken met de functie Artikel toevoegen en niet met de
functie Artikel importeren. Als u geregeld meerdere bestanden tegelijk importeert, is het handiger om verschillende documenten te blijven
gebruiken voor elke lay-out totdat de functie Artikel importeren alternatieve lay-outs ondersteunt.

Een brondocument maken in InDesign CS6 of CC:

1. Kies Bestand > Nieuw > Document in InDesign CS6.

2. Kies als Intentie de optie Digitale publicatie.

3. Geef bij Paginaformaat het doelapparaat op, zoals iPad. Wijzig zo nodig de waarden voor breedte en hoogte.

De iPad-modellen met standaarddefinitie hebben een afmeting van 1024 x 768 pixels. De iPad met hoge definitie gebruikt 2048 x 1536.
Voor de beste resultaten maakt u een document van 1024 x 768 en gebruikt u de PDF-afbeeldingsindeling zodat de inhoud er goed uitziet
op alle iPads.

Op het mobiele apparaat wordt een gebied van 6 pixels rechts op de pagina bijgesneden. Het daadwerkelijke ontwerpgebied heeft een
afmeting van 1018 x 768 (of 762 x 1024) pixels voor SD iPad-modellen.

Voor Android-apparaten wordt de inhoud in een Android-viewer zo nodig vergroot of verkleind en in letterbox-formaat weergegeven om de
inhoud af te stemmen op het weergavegebied. Zie Documenten maken voor meerdere apparaten.

Als u vloeiend schuiven wilt toestaan, kunt u een aangepast paginaformaat opgeven (zoals 1024 x 3000). Zie Artikelen met vloeiend
schuiven.

4. Kies bij de afdrukstand de optie Staand of Liggend.

 
Een document maken voor een apparaatlezer 
A. Stel de intentie in op Digitale publicatie. B. Geef het paginaformaat op C. Kies de staande of liggende richting 

5. Zorg ervoor dat Primair tekstframe ingeschakeld blijft als u wilt dat de tekst opnieuw wordt geplaatst wanneer u alternatieve lay-outs maakt.
Als uw artikel geen thread voor het hoofdartikel bevat, schakelt u deze optie uit.

6. Ontwerp uw document.

Niet alle interactiviteitsfuncties van InDesign worden ondersteund in de workflow voor digitale publicaties. Zie Ondersteunde
interactiviteitsfuncties voor meer informatie.

7. Voer een van de volgende handelingen uit voor een artikel met twee richtingen:

Maak een tweede document dat een andere richting heeft. Als u artikelen wilt importeren, voegt u bij het opslaan van de bestanden de
achtervoegsels _v en _h aan de bestandsnamen toe. Voeg bijvoorbeeld het achtervoegsel _v toe aan verticale (staande) documenten,
zoals artikel_v.indd.

Maak een alternatieve lay-out.

Video over alternatieve lay-outs
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Video over regels voor vloeiende lay-outs

Video over basisregels voor vloeiende lay-outs

Video over regels voor op hulplijnen gebaseerde vloeiende lay-outs

Video over regels voor op objecten gebaseerde vloeiende lay-outs

Aanbevelingen van Adobe

In deze video leert u objectgebaseerde
regels voor vloeiende pagina's gebruiken in
InDesign CS6.... Meer informatie

http://www.adobe.com/go/CHLvid60107_id_en

door Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

In deze video leert u de basisbeginselen
begrijpen van de regels voor vloeiende
paginalay-outs in InDesign CS6.... Meer
informatie

http://www.adobe.com/go/CHLvid60114_id_en

door Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

In deze video ziet u hoe u de regels
betreffende het schalen en opnieuw
centreren en de stramienpagina voor
vloeiende pagina's gebruikt in InDesign
CS6.... Meer informatie

http://www.adobe.com/go/CHLvid60115_id_en

door Adobe-video

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

In deze video ziet u hoe u op hulplijnen
gebaseerde regels voor vloeiende pagina's
gebruikt in InDesign CS6.... Meer informatie

http://www.adobe.com/go/CHLvid60116_id_en

door Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

In deze video leert u objectgebaseerde
regels voor vloeiende pagina's gebruiken in
InDesign CS6.... Meer informatie

http://www.adobe.com/go/CHLvid60117_id_en

door Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

47

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://www.adobe.com/go/CHLvid60107_id_en
http://www.adobe.com/go/CHLvid60107_id_en
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/go/CHLvid60114_id_en
http://www.adobe.com/go/CHLvid60114_id_en
http://www.adobe.com/go/CHLvid60114_id_en
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/go/CHLvid60115_id_en
http://www.adobe.com/go/CHLvid60115_id_en
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/go/CHLvid60116_id_en
http://www.adobe.com/go/CHLvid60116_id_en
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/go/CHLvid60117_id_en
http://www.adobe.com/go/CHLvid60117_id_en
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html


Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid

48

http://help.adobe.com/nl_NL/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_nl


Documenten maken voor meerdere apparaten
U kunt folio's en aangepaste viewers maken voor platformen voor gebruik op meerdere apparaatformaten. Het Android-platform bevat bijvoorbeeld
apparaten die in een aantal verschillende afmetingen worden weergegeven, zoals 1024 x 600, 1280 x 800 en 1920 x 1200 pixels. Het iOS-
platform (Apple) bevat modellen van 1024 x 768 en 2048 x 1536 pixels voor de iPad en modellen van 480 x 320, 960 x 640 en 1136 x 640 pixels
voor de iPhone.

Android- en iOS-viewers stellen verschillende eisen aan folio's om deze weer te kunnen geven. Elke gemaakte foliogrootte kan in een Android-
viewer worden weergegeven. De artikelen worden geschaald en in de letterbox-indeling weergegeven, indien nodig. Op de iPad kunnen echter
alleen folio's met een hoogte-breedteverhouding van 4:3 worden weergegeven. Op de iPhone-viewer kunnen alleen folio's met een hoogte-
breedteverhouding van 3:2 of 16:9 (1136 x 640 pixels) worden weergegeven.

Single Folio-benadering (aanbevolen)
Hoewel verschillende uitvoeringen mogelijk zijn, kunt u ook één folio per platform maken en instellen dat de inhoud wordt geschaald. Voor iPads
kunt u één folio van 1024 x 768 maken dat op de SD- en HD-versies van iPads werkt. Op dezelfde manier kunt u één folio van 480 x 360 maken
dat op de SD- en HD-versies van iPhones werkt. Zie Artikelen voor meerdere uitvoeringen maken.

Voor Android-viewers kunt u één folio maken, bijvoorbeeld het folio van 1024 x 768 dat voor iPads wordt gebruikt of een folio van 1280 x 800, dat
beter geschikt is voor de afmetingen van een Android-apparaat. Dat folio wordt op Android-apparaten vergroot of verkleind. Voor de beste
resultaten kunt u het folio het beste op meerdere Android-apparaten testen. Een andere optie voor systeemeigen Android-viewers is om één folio
voor telefoons te maken en een ander folio voor tablets en vervolgens tijdens het ontwikkelen van de app in te stellen dat het kleinere folio alleen
wordt weergegeven op telefoons en het grotere folio alleen op tablets. Zie Uitvoeringen instellen voor systeemeigen Android-viewers.

Voor Windows Store-viewers kunt u het beste één folio van 1024x 768 of 1280 x 800 maken. Inhoud wordt zo nodig geschaald naar
letterboxformaat.

Uitvoeringen

Meerdere versies van hetzelfde folio die zijn ontworpen voor verschillende apparaten, worden uitvoeringen genoemd. Als u meerdere folio-
uitvoeringen maakt, stelt de viewer alleen de uitvoering beschikbaar waarvan de afmetingen het dichtst in de buurt komen van de afmetingen van
het apparaat.

Als op Android-apparaten in de viewer een uitvoering wordt weergegeven die niet overeenkomt met de hoogte-breedteverhouding van het
apparaat, wordt het folio proportioneel geschaald. In dat geval kunnen door de viewer onder en boven aan het scherm of links en rechts op het
scherm zwarte balken worden weergegeven.

Uitvoeringen zijn om verschillende redenen handig:

Om iPhone-inhoud te maken die geen letterboxformaat heeft. U kunt bijvoorbeeld een uitvoering van 480 x 320 maken die op de iPhone 3
en 4 werkt en een uitvoering van 1136 x 640 maken die het weergavegebied van de iPhone 5 en nieuwere apparaten vult.
Om alleen een folio voor een webviewer te maken. Zie De webviewer aanpassen.
Om afzonderlijke folio's voor Android-apparaten te maken die zijn afgestemd op telefoon of tablet.
Om afzonderlijke SD- en HD-folio's (1024 x 768 en 2048 x 1536) voor de iPad te maken. Deze optie is met name handig als u een PNG- of
JPG-artikelindeling wilt gebruiken in plaats van de PDF-indeling.

Zie Folio-uitvoeringen maken.

 
Folio-uitvoeringen 
A. Folio van 1024 x 768 B. Folio van 1024 x 600 C. Folio van 1024 x 768 met zwarte balken boven- en onder aan het scherm, op een apparaat
met een scherm van 1024 x 600 
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Richtlijnen voor het ontwerpen van meerdere uitvoeringen

Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u hetzelfde document opnieuw wilt gebruiken voor andere apparaten:

In de iPad-viewer kunnen alleen folio's worden weergegeven met een hoogte-breedteverhouding van 4:3, zoals 1024 x 768 pixels. In de
iPhone-viewer worden alleen folio's weergegeven met een hoogte-breedteverhouding van 3:2, zoals 480 x 320 en 960 x 640 pixels, en folio's
van 1136 x 640 pixels (voor de iPhone 5).

In viewers op Android-apparaten kan de inhoud met wel 300% worden vergroot of verkleind om ervoor te zorgen dat inhoud geschikt is voor
de afmetingen van het apparaat. Mogelijk krijgt de inhoud hierbij een lettertboxformaat.

Wanneer u artikelen toevoegt aan een folio, moet de hoogte-breedteverhouding van de instelling Paginaformaat van het document
overeenkomen met de instelling Grootte van het folio (tenzij u een optie voor Vloeiend schuiven selecteert). Zo kunt u InDesign-documenten
van 1024 x 768 toevoegen aan een folio van 2048 x 1536, omdat de hoogte-breedteverhouding voor beide 4:3 is. U kunt documenten van
1280 x 768 echter niet toevoegen aan een folio van 1024 x 800.

Wanneer u ontwerpt voor Android-apparaten, moet u er rekening mee houden dat de systeemnavigatiebalk ruimte van het weergavegebied
inneemt. De navigatiebalk voor de Xoom en de Galaxy 10 is bijvoorbeeld 48 pixels en de navigatiebalk voor de Nexus 7 is 64/75 pixels. De
navigatiebalk heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de werkelijke grootte van de liggende lay-out op de Xoom 1280 x 752 is en die van de staande
lay-out 800 x 1232. U kunt in dergelijke gevallen beter enige schaalaanpassing en gebruik van letterboxformaten toestaan in plaats van
verschillende folio-uitvoeringen te maken die zijn afgestemd op de verschillende afmetingen.

Objecten op verborgen lagen worden niet in het geëxporteerde folio weergegeven. U kunt aparte lagen maken voor verschillende mobiele
apparaten, en objecten toevoegen die alleen worden weergegeven wanneer de relevante laag wordt ingeschakeld. Voordat u een artikel
maakt op basis van een document, toont en verbergt u de juiste lagen en wijzigt u eventueel het paginaformaat.
Als u sociaal delen inschakelt om inhoud in de webviewer weer te geven, kunt u een speciale uitvoering maken die alleen in de browser van
de webviewer wordt weergegeven. Zie Een uitvoering maken die alleen in een webviewer kan worden weergegeven.

U kunt voor iOS- en Android-platforms het beste verschillende toepassings-id's gebruiken zodat u indien nodig verschillende inhoud voor
iOS- en Android-apparaten kunt gebruiken. In Android worden niet alle functies ondersteund die beschikbaar zijn in iOS, zoals in de volgende
sectie wordt uitgelegd.

Functies die niet worden ondersteund op andere platforms

Een aantal van de functies die werken op de iPad, wordt niet ondersteund in de Android-viewer en andere apparaten. Panorama's en inlinevideo's
(video's die niet op het volledige scherm worden weergegeven) worden niet ondersteund op het Android-platform. Als u HTML-inhoud gebruikt,
moet u controleren of deze inhoud op de juiste wijze in de browser van het platform en in het DPS-folio wordt weergegeven. Zie Verschillen tussen
iOS- en Android-viewers en Lijst met ondersteunde functies.

Apps ontwikkelen

Zie Systeemeigen DPS-apps voor Android-apparaten ontwikkelen voor informatie over het ontwikkelen van DPS-apps voor Android-apparaten.

Zie DPS-apps voor de Windows Store ontwikkelen voor informatie over het ontwikkelen van DPS-apps voor de Windows Store.
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HTML-artikelen maken voor DPS

Opmerking:

U kunt HTML-artikelen importeren in een folio zodat het in de viewer kan worden weergegeven als artikel. Een voordeel van HTML-artikelen is dat
de bestanden veel kleiner zijn, waardoor ze geschikter zijn voor wekelijkse publicaties en eenvoudige artikelen met veel tekst. HTML-artikelen
kunnen ook niet-beschikbare interactiviteit in het deelvenster Folio-overlays opnemen.

Voor informatie over het gebruik van Adobe Edge om HTML voor DPS te maken, raadpleegt u het artikel van Raghu Thricovil: Uw DPS-folio's
verbeteren met HTML-animaties met behulp van Adobe Edge.

1. Maak een map met HTML-bestanden.

Zorg ervoor dat u alleen de bestanden opneemt die u gebruikt in de map. Alle bestanden in de map worden geüpload, zelfs als deze niet
worden gebruikt.

2. Als u het HTML-artikel in een map met één richting importeert, moet u het achtervoegsel _h of _v toevoegen aan het HTML-bestand, zoals
index_h.html.

Als u geen achtervoegsel toevoegt, wordt het artikel geïmporteerd als een artikel met twee richtingen. Als u probeert om een voorvertoning
weer te geven van een folio met één richting of als u een folio met één richting probeert te publiceren, verschijnt er een foutbericht.

3. Open in het deelvenster Folio Builder het folio waarin het HTML-artikel wordt opgenomen.

4. Kies in de artikelweergave van het deelvenster Folio Builder de optie voor artikel importeren in het deelvenstermenu.

5. Kies Eén artikel importeren, klik op het pictogram van de locatiemap  en geef de HTML-map op.

6. Geef extra instellingen op, zoals Vloeiend schuiven, en klik op OK.

Als u de HTML-bestanden bewerkt, selecteert u het HTML-artikel in het deelvenster Folio Builder en kiest u Bijwerken.

Als u een folio bewerkt dat vóór versie 20 is gemaakt, opent u het dialoogvenster Eigenschappen van folio en geeft u een instelling
voor de viewerversie op. Als Niet opgegeven is geselecteerd, kunt u op dit moment geen HTML-artikel importeren.

HTML-artikelvereisten

U kunt één HTML-bestand maken dat zowel voor de liggende als de staande richting kan worden gebruikt, of u kunt voor elke lay-outrichting
een apart HTML-bestand maken. Bij aparte HTML-bestanden voor de staande en liggende lay-out voegt u de achtervoegsels _v en _h toe
aan de naam van het desbetreffende HTML-bestand, bijvoorbeeld “index_h.html.” Als u een folio voor één richting maakt, hebt u slechts één
HTML-bestand nodig. Als u een folio met één richting maakt, voegt u het achtervoegsel _h of _v toe aan het HTML-bestand.

Er wordt op dit moment geen volledige ondersteuning geboden voor dynamische HTML-bestanden (DHTML).

Een mogelijke bestandstructuurmethode is het plaatsen van alle bij het HTML-bestand behorende afbeeldingen en scripts in de afzonderlijke
artikelmappen. U kunt ook de bijbehorende afbeeldingen en scripts voor het volledige folio in het bestand HTMLResources.zip plaatsen. U
importeert het bestand HTMLResources.zip in het folio vanuit het deelvenster Folio Builder of de Folio Producer op het web. Zie Map
HTMLResources importeren.

Voorbeeld van een HTMLResources-map

Gebruik relatieve paden in uw HTML-code. Als u een koppeling wilt maken met een afbeelding op hetzelfde niveau als het HTML-bestand,
doet u dit op de onderstaande manier:

<img src="GlobalImage.jpg"/>
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Standaardvideogedrag

Verbeterd videogedrag

JavaScript

Streamingvideo

Als u een koppeling wilt maken naar een afbeelding in de HTMLResources-map, doet u dit op de onderstaande manier:

<img src="../HTMLResources/GlobalImage.jpg"/>

Zie Navto-hyperlinks maken voor HTML-artikelen voor informatie over het maken van hyperlinks van en naar HTML-artikelen.

HTML-artikelen maken voor Android Viewers

Raadpleeg HTML-artikelen maken voor Android Viewers voor hulp bij en de vereisten voor het maken van HTML-artikelen voor Android Viewers.

HTML5-bronnen

Raadpleeg het artikel A single file HTML5 framework (Engelstalig) van Johannes Henseler voor informatie over het maken van artikelen met
HTML5.

Voor informatie over het gebruik van CreateJS om HTML5 met Flash Pro te maken, raadpleegt u Toolkit voor CreateJS.

Raadpleeg www.michaelcritz.com/2010/04/02/fonts-for-ipad-iphone/ voor informatie over de lettertypen die beschikbaar zijn in HTML-
artikelen en webweergave-overlays op de iPad.

Rufus Deuchler heeft een zelfstudievideo gemaakt over het gebruik van Adobe Muse voor het maken van HTML-inhoud voor digitale
publicaties.

Scrubberminiaturen maken voor HTML-artikelen

Voor InDesign-artikelen worden in de viewer automatisch de miniaturen gegenereerd die worden weergegeven wanneer de scrubber wordt
versleept. Het genereren van miniaturen voor HTML-artikelen neemt echter meer tijd in beslag, waardoor de miniaturen soms van tegenvallende
kwaliteit zijn. Als u de prestaties van miniaturen in HTML-artikelen wilt verbeteren, kunt u afbeeldingsbestanden handmatig toevoegen aan de
HTML-artikelmappen.

Maak PNG-bestanden en geef deze de naam “scrubberminiatuur_h.png” en “scrubberminiatuur_v.png”. (U kunt desgewenst ook de
achtervoegsels _l voor een liggende lay-out en en _p voor een staande lay-out gebruiken.) Voeg deze bestanden toe aan de HTML-artikelmap. Er
geldt geen beperking voor het formaat van deze afbeeldingen, maar houd er rekening mee dat ze proportioneel worden verkleind tot een hoogte
van 166 pixels. Als referentiepunt kunt u aanhouden dat bij het genereren van miniaturen, miniaturen in liggende richting een afmeting van 221 x
166 pixels, en miniaturen in staande richting een afmeting van 125 x 166 pixels hebben.

Toestaan dat video's in HTML-artikelen zich gedragen als video-overlays op een volledig scherm

Wanneer u een HTML-artikel met één richting maakt met ingesloten videokoppelingen, kan rotatie van het apparaat ervoor zorgen dat de video
ook roteert. Daarnaast kan het voorkomen dat, wanneer het afspelen van de video is beëindigd, de browser in de app waarmee de video is
afgespeeld, wordt gesloten. U kunt dit gedrag activeren door het voorvoegsel "videobestand://" in uw HTML-videokoppeling te gebruiken.

Voor voorbeelden van videogedrag raadpleegt u het onderwerp Effecten in de gratis app DPS Tips.

In dit voorbeeld wordt de video afgespeeld met een browser in de app en wordt de video niet geroteerd in een folio met
één richting.<a href="Links/video.mp4">Video afspelen</a>

of <a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">Video afspelen</a>

In dit voorbeeld wordt de video op de juiste manier geroteerd in een folio met één richting en wordt teruggekeerd naar
het artikel nadat de video is afgespeeld.<a href="videfile://Links/video.mp4">Video afspelen</a>

of <a href= " videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4 " >Video afspelen</a>

U kunt dit gedrag ook activeren via JavaScript; u gebruikt dan de functie playFullscreenVideo in het window-object.<a
onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">Video afspelen</a>

of <a onclick="window.playFullscreenVideo('../HTMLResources/videos/video.mp4');">Video afspelen</a>

In dit voorbeeld wordt een streamingvideo afgespeeld.<a href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">Video
afspelen</a>

Aanbevelingen van Adobe

52

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/nl_NL/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_nl
http://idiom-q-win-1/content/help/nl/digital-publishing-suite/help/hyperlink-overlays.html#create_navto_hyperlinks_for_html_articles
http://kb2.adobe.com/nl/cps/898/cpsid_89801.html
http://goo.gl/sClBj
http://www.adobe.com/products/flash/flash-to-html5.html
http://goo.gl/iRGo
http://tv.adobe.com/watch/muse-code-name-feature-tour/muse-creating-content-for-dps/
http://tv.adobe.com/watch/muse-code-name-feature-tour/muse-creating-content-for-dps/


DPS-inhoud maken voor verschillende iPad-modellen

  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid

Alleen folio's van 1024x768 in PDF-afbeeldingsindeling maken (aanbevolen)

Uitvoeringen van 1024 x 768 en 2048 x 1536 maken

Alleen folio's van 2048 x 1536 maken

De iPad HD met Retina-display heeft een afmeting van 2048 x 1536 pixels (ter vergelijking: de iPad SD-modellen hadden een afmeting van 1024
x 768). Als u folio's wilt maken die geschikt zijn voor SD- en HD-apparaten, kunt u de volgende opties gebruiken:

U kunt PDF-artikelen voor meervoudige uitvoering gebruiken om
één 1024 x 768-folio te maken dat er op alle iPad-modellen goed uitziet. U kunt bijvoorbeeld presentaties en schuifbare kaders maken waarin de
inhoud in vectorformaat wordt geëxporteerd. U kunt de SD- en HD-middelen opnemen in hetzelfde folio, wat met name belangrijk is voor
afbeeldingsoverlays voor schuiven en zoomen. Zie PDF-artikelen voor meervoudige uitvoering maken voor iOS-apparaten. Deze methode is
vooral handig voor apps voor één folio, die geen uitvoeringen ondersteunen.

Wanneer u folio-uitvoeringen maakt, geven de iPad SD-modellen alleen de uitvoering van
1024 x 768 weer en de iPad HD alleen de uitvoering van 2048 x 1536. Voor het maken van de uitvoeringen kunt u dezelfde set bronbestanden
gebruiken (aanbevolen) of twee verschillende sets. Raadpleeg de onderstaande artikelen van Bob Bringhurst en Colin Fleming voor aanvullende
informatie.

Deze methode wordt niet aanbevolen. In viewers voor meerdere uitgaven worden folio's van 2048 x 1536
alleen weergegeven op de HD iPad. In viewers voor één uitgave is de inhoud zichtbaar gerasterd en kunnen er prestatieproblemen optreden.

Belangrijke overwegingen bij het maken van uitvoeringen:

Vermijd, indien mogelijk, afzonderlijke publicatie van uitvoeringen. Stel dat u een folio van 1024 × 768 publiceert en een week later een
uitvoering van 2048 × 1536 van dat folio. Als uw iPad 3-klanten de bibliotheek openen voordat de grotere uitvoering beschikbaar is, blijft
alleen de kleinere uitvoering beschikbaar. De enige manier waarop zij de grotere uitvoering kunnen krijgen, is door viewer-app te verwijderen
en opnieuw te installeren. (Deze beperking wordt in een van de volgende versies opgelost.)

Als u een Newsstand-app hebt, moet u pushmelding pas activeren als alle uitvoeringen zijn gepubliceerd en beschikbaar zijn.

Richtlijnen voor het maken van folio's voor de iPad 3

Tabletpublicaties op de nieuwe iPad

Aanbevelingen van Adobe

Bob Bringhurst bespreekt verschillende
manieren van ontwerpen voor meerdere
iPad-modellen.... Meer informatie

http://adobe.ly/zSXgyg

door Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

Colin Fleming biedt tips en trucs voor het
gebruik van Adobe Digital Publishing Suite
om op de nieuwe iPad met retina-display te
publiceren.... Meer informatie

http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/file...

door Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help
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Uitvoeringen van 480 x 320, 960 x 640 en 1136 x 640 maken

Slechts één folio maken

De iPhone-modellen 3GS, 4 en 4S en de iPod Touch (generatie 4 en later) worden ondersteund voor DPS. De iPhone 3G wordt niet ondersteund.
De iPhone 3GS is 480 x 320 pixels groot. De iPhone 4 en 4S zijn 960 x 640 pixels groot. De iPhone 5 is 1136 x 640 pixels groot.

U kunt een viewer-app maken voor zowel de iPhone als de iPad. U kunt geen viewer-app voor één uitgave voor de iPhone maken en u kunt ook
geen viewer-app maken die uitsluitend voor de iPhone is bestemd.

De folio's die u voor de iPad maakt, worden niet weergegeven in de iPhone-viewer. De iPhone-viewer geeft alleen folio's met een beeldverhouding
van 3:2 weer, zoals 960 x 640, alsmede folio's van 1136 x 640 voor de iPhone 5. Maak folio-uitvoeringen voor de beste resultaten. Als u
uitvoeringen op de juiste manier instelt en als u een aangepaste viewer maakt die zowel de iPhone als de iPad ondersteunt, kunt u er zeker van
zijn dat uw klanten op elk iOS-apparaat dezelfde uitgave kunnen bekijken. Zie Folio-uitvoeringen maken.

Bladwijzers worden nog niet ondersteund voor de iPhone. Klanten met een Enterprise-abonnement kunnen tot drie aangepaste pictogrammen voor
de navigatiebalk maken.

Voor het maken van folio's voor de iPhone zijn de volgende opties beschikbaar:

Wanneer u folio-uitvoeringen maakt, worden op de iPhone 3GS alleen de
kleinere uitvoering en op de iPhone-modellen 4 en 4S alleen de grotere uitvoering weergegeven. U kunt dezelfde set bronbestanden gebruiken om
de uitvoeringen van 480 x 320 en 960 x 640 te maken. U moet verschillende lay-outs maken voor de iPhone 5-uitvoering van 1136 x 640 pixels. U
kunt ook uitvoeringen van 1024 x 768 en 2048 x 1536 voor de iPad maken.

U kunt één folio van 480 x 320 pixels maken met PDF-artikelen die er op alle ondersteunde iPhone-modellen goed
uitzien, hoewel de 1136 x 640-inhoud boven en onder aan het scherm zwarte balken bevat. Zie PDF-artikelen voor meervoudige uitvoering maken
voor iOS-apparaten. Als u alleen een folio van 960 x 640 pixels maakt, wordt dit folio niet in de bibliotheek van de iPhone 3GS weergegeven. Als
u alleen een folio van 1136 x 640 pixels maakt, wordt dit alleen weergegeven op de iPhone 5.

Belangrijke overwegingen:

Publiceer alle uitvoeringen op hetzelfde tijdstip om problemen te voorkomen. Een voorbeeld: u publiceert een folio van 480 × 320 en een
week later een uitvoering van 960 × 640 van dat folio. Als uw iPhone 4S-klanten in dat geval de bibliotheek openen voordat de grotere
uitvoering beschikbaar is, blijft alleen de kleinere uitvoering beschikbaar. De enige manier waarop zij de grotere uitvoering kunnen krijgen, is
door viewer-app te verwijderen en opnieuw te installeren.

Als u een Newsstand-app hebt, moet u de pushmelding pas activeren wanneer alle uitvoeringen zijn gepubliceerd en beschikbaar zijn.

Als u DPS App Builder gebruikt om uw viewer te maken of bij te werken, kunt u extra pictogrammen, welkomstschermen en andere
afbeeldingen maken die de iPhone-formaten ondersteunen.

DPS InDesign-publicaties voor de iPhone

Aanbevelingen van Adobe

Colin Fleming biedt tips en trucs om met
behulp van Adobe Digital Publishing Suite
op de iPhone en iPod Touch te
publiceren.... Meer informatie

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

door Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help
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HTML gebruiken met DPS
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Koppelingen naar websites

Webinhoud-overlays

HTML-artikelen

Hieronder vindt u drie manieren waarop u HTML kunt gebruiken in combinatie met Digital Publishing Suite:

Gebruik hyperlinks of knoppen om een website weer te geven. U kunt websites weergeven in de externe mobiele
browser of in een in-app-browser waarin gebruikers kunnen klikken op een knop Sluiten om terug te gaan naar het folio. Zie Hyperlinkoverlays.

Maak een webinhoud-overlay waarmee een website of lokale HTML-bestanden binnen een weergavegebied worden
getoond. Zie Webinhoud-overlays.

In plaats van artikelen te maken op basis van InDesign-documenten, kunt u een map met HTML-elementen maken en deze
importeren als een artikel. Zie HTML-artikelen importeren.

Een HTMLResources-map is handig om dezelfde elementen (zoals CSS, JavaScript of afbeeldingsbestanden) onder meerdere HTML-artikelen of
Webinhoud-overlays te delen. Zie HTML-bronnen importeren.
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Artikelen met vloeiend schuiven
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Vloeiend schuiven

Staande of liggende lay-out (InDesign CS6)

Staand of liggend (InDesign CS5/CS5.5)

U kunt de optie Vloeiend schuiven inschakelen voor afzonderlijke artikelen. Vloeiend schuiven (niet te verwarren met schuifbare frames) is handig
voor lange lay-outs die uit één pagina bestaan, zoals een inhoudsopgave. Als vloeiend schuiven is ingeschakeld, dient u uw ontwerp hierop af te
stemmen. Zo kunt u voor de iPad documenten met een staande en liggende lay-out maken, met afmetingen van 1024 x 2000 resp. 768 x 2000.

U kunt geen document met meerdere pagina's gebruiken voor een artikel met vloeiend schuiven. Als u artikelen met vloeiend schuiven maakt in
de PDF-indeling voor afbeeldingen, wordt zoomen met knijpbeweging niet ingeschakeld.

Gebruik in InDesign het dialoogvenster Nieuw document of Documentinstelling om het paginaformaat op te geven.

 
Per pagina schuiven en vloeiend schuiven 
A. Horizontaal per pagina schuiven B. Horizontaal vloeiend schuiven C. Verticaal per pagina schuiven D. Verticaal vloeiend schuiven 

Om een artikel met vloeiend schuiven te maken, voert u een van de volgende handelingen uit:

1. Maak een document van één pagina met de juiste afmetingen, zoals 1024 x 2000 voor een liggende lay-out of 768 x 2000 voor een staand
document.

2. Klik in de artikelweergave van het deelvenster Folio Builder op Toevoegen om een artikel te maken.

3. Geef in het dialoogvenster Nieuw artikel de volgende opties op:

Selecteer Alleen horizontaal als het artikel alleen een liggende lay-out met vloeiend schuiven zal bevatten. Deze optie
is handig voor een artikel in folio alleen horizontaal of een artikel waarin vloeiend schuiven is ingeschakeld in de liggende versie en de
staande versie is uitgeschakeld (magnetisch pagina). Selecteer Beide richtingen voor folio's in beide richtingen waarin vloeiend schuiven is
ingeschakeld in beide lay-outs.

Geef de lay-out op die moet worden gebruikt voor het artikel. Dit is vooral handig als u
alternatieve lay-outs hebt gemaakt. Als uw staande en liggende lay-outs zich in afzonderlijke documenten bevinden, kiest u de juiste lay-out
voor de ene optie en Geen voor de andere optie. Open vervolgens het andere document en voeg dit toe als tweede lay-out.

Geef de richting van het document op. Selecteer bijvoorbeeld voor een document van 768 x
2000 pixels de richting Staand. Selecteer Liggend voor een document van 1024 x 2000.

4. Klik op OK.

5. Voeg in een folio in beide richtingen de tweede lay-out toe aan het artikel.

Aanvullende informatie

U kunt ook een artikel met vloeiend schuiven maken door het te importeren. Maak bronbestanden met het achtervoegsel _h en _v en gebruik de
optie Artikel importeren. Zie InDesign-artikelen importeren.

Op dit moment is alleen vloeiend schuiven in verticale richting mogelijk. Als u in horizontale richting door een artikel wilt schuiven, kunt u een
schuifbaar frame maken. Zie Overlays voor schuifbare frames.

Als u het formaat van de pagina met vloeiend schuiven wilt aanpassen, gebruikt u de optie Pagina om de pagina te selecteren en past u
vervolgens de hoogte van de pagina aan.
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Als u wilt dat een of meer artikelen alleen horizontaal stromen, selecteert u de optie Alleen horizontale veeggebaren in het dialoogvenster
Eigenschappen artikel. Gebruikers kunnen door samengevoegde artikelen navigeren door een veeggebaar naar links en naar rechts te maken in
plaats van omhoog en omlaag.

 
Artikelen samenvoegen 
A. Niet-samengevoegd artikel B. Samengevoegd artikel 

Alleen de eerste pagina van een samengevoegd artikel wordt in de inhoudsopgave weergegeven, maar alle pagina's worden in de modus Bladeren
weergegeven. U kunt een artikel dat is ingesteld op vloeiend schuiven niet samenvoegen.
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Artikelen voor meerdere uitvoeringen maken

Een vectorindeling voor presentaties en schuifbare kaders gebruiken

Verschillende interactieve bestanden voor SD- en HD-apparaten gebruiken

Opmerking:

De uitgevers staan voor de uitdaging dat iPads en iPhones modellen met zowel SD (standaarddefinitie) als HD (hoge definitie) hebben. Een
mogelijkheid is één folio maken die werkt op SD- en HD-modellen. Als u echter geen artikelen voor meerdere uitvoeringen maakt, verschijnt
sommige inhoud korrelig op het HD-apparaat en werken sommige overlays niet zoals bedoeld. Een andere manier is verschillende uitvoeringen te
maken voor de SD- en de HD-modellen. Uitvoeringen zijn voor sommige uitgevers echter moeilijk te handhaven en de apps voor één uitgave
ondersteunen geen folio's met meerdere uitvoeringen.

Met versie 23 van de viewer of hoger kunt u één 1024 x 768-folio maken met PDF-artikelen die er goed uitzien en goed functioneren op iPads
met SD en HD. Wanneer u een artikel maakt met een PDF-afbeeldingsindeling, hebben de PDF-afbeeldingen nu een hogere resolutie dan in
vorige versies (tot 108 ppi in plaats van 72). Een artikel met meerdere uitvoeringen oogt prima op de iPhone 5, maar de inhoud wordt met zwarte
balken boven en onder weergegeven. U bereikt de beste resultaten als u een afzonderlijke uitvoering van 1136 x 640 maakt.

Opmerking: als u voor bepaalde afbeeldingen een hogere resolutie wilt gebruiken dan 108 ppi, kunt u van die afbeelding een overlay met een
hoge resolutie maken, zoals een afbeeldingsreeks met slechts één afbeeldingsbestand.

Bovendien kunt u de volgende taken uitvoeren om een PDF-artikel te maken voor meervoudige uitvoering:

Als u een presentatie of schuifbaar kader-object selecteert, wordt in het
deelvenster Folio-overlays een optie weergegeven voor exportindeling in PDF-artikelen waarmee u kunt kiezen voor Raster of Vector. Als u Vector
selecteert, verschijnt inhoud (vooral tekst) in presentaties en schuifbare kaders op scherper HD-apparaten. Vectorinhoud heeft echter meer tijd
nodig om te laden dan rasterinhoud. Gebruik voor de beste resultaten de optie Vector voor inhoud met veel tekst en Raster voor inhoud met veel
afbeeldingen.
Zorg ervoor dat uw versie van de folioviewer v23 of hoger is. Anders heeft deze optie geen effect.
Helaas is er geen vectoroptie beschikbaar voor knoppen. Knoppen worden verkleind tot 72 ppi (niet 108), waardoor knoptekst in bepaalde
gevallen korrelig wordt weergegeven. Als tijdelijke oplossing kunt u een afbeelding voor de knop maken en daar een onzichtbare knop bovenop
plaatsen.

 
Vectorindeling gebruiken voor een presentatie

Voor panorama's, afbeeldingsreeksen, video's, pan- en
zoomafbeeldingen en audiocontrollerskins kunt u twee verschillende sets bestanden opnemen. Daarvoor maakt u een submap met de naam 'HD'
in de map met de SD-bestanden. In de HD-map gebruikt u afbeeldingen met hoge resolutie met dezelfde namen als de SD-bestanden. In het
deelvenster Folio-overlays maakt u een koppeling naar de map met de SD-bestanden. De viewer van de SD iPad geeft de ene reeks bestanden
weer en de viewer van de HD iPad geeft de bestanden in de HD-map weer.

De HD-bestanden voor pannen en zoomen, afbeeldingsreeksen en audioskins moeten twee keer zo groot zijn als de SD-bestanden.
Als bijvoorbeeld een afbeeldingsreeks SD-afbeeldingen bevat van 300 x 200, moeten de HD-bronbestanden 600 x 400 zijn.
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Naar boven

 
Als u verschillende panoramabestanden wilt gebruiken voor HD- en SD-modellen van de iPad, maakt u een HD-map met afbeeldingen met hoge
resolutie met dezelfde namen als die van de afbeeldingen met lage resolutie.

Voor video's en afbeeldingen voor pannen en zoomen kunt u één HD-map maken met meerdere bestanden met hoge resolutie. Als uw map
Koppelingen de bestanden polarbear.jpg en video01.mp4 bevat, kunt u een HD-map maken in de map Koppelingen met versies van polarbear.jpg
en video01.mp4 met een hoge resolutie.

Houd er rekening met dat u door het opnemen van twee reeksen bestanden per overlaytype het folio groter maakt.

We raden u met name aan twee verschillende sets middelen voor afbeeldingen met schuif- en zoomfunctie te maken. Het is gewoonlijk niet
noodzakelijk om afzonderlijke SD- en HD-versies te maken voor andere overlaytypen. Sommige uitgevers maken bijvoorbeeld bronbestanden voor
afbeeldingsreeks-overlays die tussen een SD- en HD-resolutie in zitten, bijvoorbeeld afbeeldingen met een effectief ppi van 108. Als een video
met hoge resolutie op een SD iPad wordt afgespeeld, is er geen reden om nog een video met lage resolutie te maken.

Artikelen voor meerdere uitvoeringen maken

Tekst scherp houden in presentaties met rasters

Gerelateerde artikelen

Colin Fleming geeft uitleg over het principe
en het proces voor het maken van artikelen
voor meerdere uitvoeringen.... Meer
informatie

http://goo.gl/4P6y9

door Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

Bob Levine demonstreert het verschil tussen
vector- en rasteropties in presentaties....
Meer informatie

http://boblevine.us/digital-publishing-suite-...

door Bob Levine 
http://boblevine.us/

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help
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Mappen voor geïmporteerde artikelen structureren

Naar boven

Mapstructuur maken voor het importeren van meerdere artikelen
Een metagegevensbestand (sidecar.xml) maken voor het importeren van artikelen

U kunt de opdracht Artikel importeren in het deelvenster Folio Builder gebruiken om artikelen te importeren van de desktop. Als u bestanden op de
juiste wijze wilt importeren, moet u de structuurregels en de naamgevingsregels voor bestanden volgen om te bepalen wat wordt opgenomen in
een folio.

Als u meerdere artikelen tegelijk wilt importeren, maakt u een foliomap die bestaat uit meerdere artikelmappen. Wanneer u Meerdere artikelen
importeren selecteert, navigeert u naar de foliomap die artikelsubmappen bevat.

Artikelmappen voor folio's met een dubbele richting moeten twee InDesign-documenten bevatten. Maak één document met het
achtervoegsel _h (zoals “artikel1_h.indd”) en één met het achtervoegsel _v (zoals “artikel1_v.indd”).

Artikelmappen voor folio's met één richting mogen maar één InDesign-bestand bevatten met het achtervoegsel _h of _v.

Elke artikelmap kan een PNG-bestand bevatten voor miniaturen van de inhoudsopgave. Als dit bestand ontbreekt, wordt automatisch een
.toc-afbeelding gegenereerd. Voor de beste resultaten moet u uw afbeeldingsbestanden in een submap Koppelingen opslaan en niet in de
map met artikelen, zodat een PNG-afbeelding niet per ongeluk voor de inhoudsopgave wordt gebruikt.

Bestanden structureren voor DPS

Mapstructuur maken voor het importeren van meerdere artikelen
Bij het instellen van de mapstructuur kunt u verschillende methoden gebruiken voor het organiseren van uw artikelbestanden. Bestanden waarnaar
u een koppeling maakt in InDesign, hoeven niet in de map met artikelen te staan. Deze mogen in elke map staan waar InDesign ze kan vinden.

Houd bestands- en mapnamen eenvoudig. Gebruik geen speciale tekens.

 
Voorbeeldstructuur voor bestanden 
A. Foliomap B. Artikelmappen 

Als u meerdere artikelen importeert in een folio met één richting, moet u ervoor zorgen dat elke artikelmap maar één document bevat. Voor de
InDesign-bestanden is ook in folio's met één richting de extensie _h of _v vereist. U kunt artikelen met één richting en artikelen met een dubbele
richting niet combineren in één folio.

Bob Bringhurst laat de aanbevolen
werkwijzen zien voor het structureren van
bronbestanden voor folio's.... Meer
informatie

http://goo.gl/2N9gb

door Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help
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Naar boven

 
Folio met alleen verticale artikelen

Een metagegevensbestand (sidecar.xml) maken voor het importeren van artikelen
Het metagegevensbestand (sidecar.xml) is een optionele methode voor het bepalen van de volgorde van artikelen en het toepassen van
metagegevens tijdens het importeren van de bestanden. Gebruik een tekst- of een XML-editor om een sidecar.xml-metagegevensbestand te
maken voor elk artikel. Sla het bestand sidecar.xml op in de hoofdmap van het folio.

Houd er rekening mee dat niet alle artikeleigenschappen op dit moment beschikbaar zijn in de sidecar.xml-indeling.

De volgorde van artikelen wijzigen met sidecar.xml Generator

sidecar.xml generator

Johannes Henseler heeft een
hulpprogramma gemaakt waarmee u een
secundair .xml-bestand kunt maken. Hij
beschrijft hier hoe u het gereedschap kunt
gebruiken.... Meer informatie

http://goo.gl/8bNpO

door Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

Klik op deze koppeling om rechtstreeks naar
de functie voor het genereren van
sidecar.xml te gaan.... Meer informatie

http://goo.gl/APHme

door Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

U kunt de volgende tekst kopiëren en in een tekstverwerker plakken en bewerken:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<sidecar>

<entry>

<folderName>Artikel één</folderName>

<articleTitle>titel</articleTitle>

<byline>naamregel</byline>

<kicker>subkop</kicker>

<description>beschrijving</description>

<tags>label1, label2</tags>

<isAd>onwaar</isAd>

<hideFromTOC>waar</hideFromTOC>

<smoothScrolling>nooit</smoothScrolling>
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Geldige <isAd>-, <isFlattenedStack>- en <isTrustedContent>-waarden zijn ''waar'' en ''onwaar''. De <isFlattenedStack>-waarde bepaalt of Alleen
horizontale veeggebaren is ingeschakeld en de <isTrustedContent>-waarde bepaalt of Toegang tot informatie over rechten toestaan is
ingeschakeld voor een HTML-artikel.

Geldige <smoothScrolling>-waarden zijn “altijd”, “staand”, “liggend” en “nooit”. De standaardwaarde is “nooit”. Dit betekent dat Magnetische pagina
is ingeschakeld.

Geldige <articleAccess>-waarden zijn onder andere “free”, “metered” en “protected”.

U kunt <byline> of <author> voor de metagegevens voor naamregel gebruiken.

Voor <section>-waarden geeft u een tekenreeks op, zoals "Levensstijl". De sectiewaarden zijn alleen geldig voor folio's van versie 23 en hoger.

De volgorde van de <entry>-gedeelten bepaalt de volgorde van de artikelen in uw project wanneer u het project maakt of bijwerkt. Als de
mapnaam van een artikel niet wordt weergegeven in het bestand sidecar.xml, wordt deze onder de mapnamen geplaatst die wel worden
weergegeven. De volgorde van items binnen elke <entry> is onbelangrijk.

sidecar.xml gebruiken voor het importeren van meerdere artikelen

1. Gebruik een tekst- of een XML-editor om een sidecar.xml-metagegevensbestand te maken voor elk artikel.

2. Sla het bestand sidecar.xml op in de hoofdmap van het folio.

3. Selecteer in het deelvenster Folio Builder een folio en kies in het deelvenstermenu de optie Artikel importeren. Selecteer in het
dialoogvenster Artikel importeren de optie Meerdere artikelen importeren, geef de map op die het bestand sidecar.xml bevat en klik op OK.

sidecar.xml gebruiken voor het bijwerken van artikeleigenschappen
Als u het bestand sidecar.xml wilt gebruiken om de metagegevens van artikelen bij te werken of de volgorde van artikelen te wijzigen, kunt u het
deelvenster Folio Builder gebruiken om het bestand sidecar.xml te importeren.

Deze methode kan alleen worden gebruikt voor folio's die naar de server zijn geüpload en niet voor lokale folio's.

1. Maak of bewerk het bestand sidecar.xml voor uw folio. Zie Een metagegevensbestand (sidecar.xml) maken voor het importeren van
artikelen.

2. Kopieer of verplaats het bestand sidecar.xml naar de bijbehorende map.

3. Open in het deelvenster Folio Builder het folio dat u wilt bewerken en kies de optie Import Article in het deelvenstermenu.

4. Selecteer de optie Import Multiple Articles, geef de map op waarin het bestand sidecar.xml is opgeslagen en klik op OK.

<isFlattenedStack>onwaar</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>waar</isTrustedContent>

<articleAccess>free</articleAccess>

<section>sectienaam</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Artikel twee</folderName>

<articleTitle>artikel 2</articleTitle>

<byline>naamregel</byline>

<kicker>subkop</kicker>

<description>beschrijving</description>

<tags>label1, label2</tags>

<isAd>onwaar</isAd>

<hideFromTOC>waar</hideFromTOC>

<smoothScrolling>nooit</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>onwaar</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>waar</isTrustedContent>

<articleAccess>metered</articleAccess>

<section>sectienaam</section>

</entry>

</sidecar>
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Lijst met door DPS ondersteunde functies

Naar boven

Deze tabellen geven aan welke functies worden ondersteund.

= ondersteund

= niet ondersteund

= niet volledig geïmplementeerd of gedeeltelijk ondersteund

 

Type viewer

iPad- en iPhone-viewers: DPS-inhoud maken voor verschillende iPad-modellen en DPS-inhoud maken voor de iPhone

Systeemeigen Android-viewer/verouderde Android-viewer: Systeemeigen DPS-apps voor Android-apparaten ontwikkelen

Windows Store-viewer: DPS-apps voor de Windows Store ontwikkelen

Webviewer/artikelviewer: Sociaal delen gebruiken

Voorvertoning op computers (Adobe Content Viewer voor computer): Voorvertoning van folio's en artikelen weergeven

Artikelfuncties

 Op dit moment wordt de bibliotheek altijd staand weergegeven. Folio's met dubbele richting worden ook staand weergegeven en kunnen in
systeemeigen Android-viewers niet worden gedraaid.

 Voor systeemeigen Android-viewers worden hyperlinks en de functie om navigatiebalken weer te geven door te tikken momenteel niet
ondersteund voor HTML-artikelen. 

 Voor systeemeigen Android-viewers wordt zoomen met knijpbeweging ondersteund voor artikelen in PDF-, PNG- en JPEG-indeling. Voor alle
andere viewers wordt zoomen met knijpbeweging alleen ondersteund voor artikelen in PDF-indeling.

 PDF-artikelen worden voor de webviewer automatisch geüpload als PNG-afbeeldingen.

 iPad iPhone
Systeemei

gen
Android

Windows
Store Webviewer

Voorverton
ing op

computers
Verouderd
e Android

Folio met dubbele of
enkele richting

Alleen horizontale
veeggebaren
(samengevoegde
artikelen)

HTML-artikelen   

Zoomen met
knijpbeweging
inschakelen voor
artikelen

Artikelen met vloeiend
schuiven

Sociaal delen gebruiken
(webviewer)

Bladwijzers (Favorieten)

Hot zones

Rechterrand inbinden

1

2

3 4

5

6

1

2

3

4
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Naar boven

 Delen via sociale media werkt alleen voor apps met meerdere folio's. Delen via sociale media wordt niet ondersteund in de Adobe Content
Viewer.

 Bladwijzers zijn niet ingeschakeld in Adobe Content Viewer of in apps met één folio.

Viewerfuncties
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Naar boven

 Vereist directe-machtigingsservers voor v2 (v1 niet ondersteund).

 Uitvoeringen in systeemeigen Android-viewer worden momenteel alleen ondersteund voor gratis folio's.

 Alleen Mac OS.

Interactiviteitsfuncties

 De indeling goto:// wordt niet ondersteund in op AIR gebaseerde viewers.

 De panorama-overlays zijn afgeschaft. Er zijn geen plannen om ondersteuning te bieden voor panaroma's op andere platforms dan iOS.
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Interactieve overlays
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Overzicht van interactieve overlays
Gebruik het deelvenster Folio Overlays om interactieve objecten te maken en bewerken. Als u het deelvenster Folio Overlays wilt openen, kiest u
Venster > Uitbreidingen > Folio Overlays (InDesign CS5/CS5.5) of Venster > Folio Overlays (InDesign CS6).

Waarom worden interactieve objecten overlays genoemd? Wanneer u een folio maakt, worden alle niet-interactieve items op een pagina
gecomprimeerd tot één afbeelding - PDF, JPG of PNG - afhankelijk van de instellingen van de afbeeldingsindeling van het artikel. Als u in het
document geplaatste interactieve overlays maskeert of bedekt, worden de overlays vóór de lay-out weergegeven in het folio. Een overlay kan
alleen worden gemaskeerd door een andere overlay.

 
Het interactieve object wordt vóór de niet-interactieve items weergegeven.

Manieren om overlays te maken

Voor het maken van verschillende overlays zijn verschillende methoden vereist.

Voor presentaties, hyperlinks, audio en video, het pannen en zoomen in afbeeldingen en schuifbare inhoud, maakt of plaatst u de
desbetreffende objecten in de InDesign-documenten en gebruikt u het deelvenster Folio Overlays om instellingen te wijzigen.

Voor afbeeldingsreeksen, panorama's en webinhoud-overlays tekent u een rechthoekig frame als plaatsaanduiding of plaatst u een
afbeelding die u als poster wilt gebruiken. Vervolgens selecteert u het frame of de afbeelding en gebruikt u het deelvenster Folio Overlays om
de bron op te geven en instellingen te wijzigen.

 
Wanneer u een object met meerdere statussen selecteert, worden in het deelvenster Folio Overlays instellingen voor presentaties weergegeven.

Continuïteit van interactieve objecten behouden

Wanneer u dezelfde overlay gebruikt in horizontale en verticale lay-outs, is het belangrijk dat de overlay dezelfde status behoud wanneer de
gebruiker het mobiele apparaat draait. Als bijvoorbeeld de derde dia in een presentatie wordt weergegeven, moet deze derde dia ook worden
weergegeven wanneer de gebruiker het apparaat draait.

Bij de meeste overlays hoeft de gebruiker niets te doen om continuïteit te behouden. Gebruik dezelfde bronbestanden en overlay-instellingen. Zorg
er bij presentaties voor dat u in het deelvenster Objectstatussen dezelfde objectnaam gebruikt voor de objecten met meerdere statussen in de
horizontale en verticale lay-outs. Zorg er ook voor dat de namen van de afzonderlijke statussen in de twee lay-outs precies gelijk zijn.

Video-introductie over het deelvenster Folio Overlays, deel I

Rufus Deuchler laat zien hoe u het door Rufus Deuchler 
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Video-introductie over het deelvenster Folio Overlays, deel II

Aanbevelingen van Adobe
Problemen met interactieve overlays oplossen

deelvenster Folio-overlays kunt gebruiken
om knoppen, hyperlinks en presentaties te
maken.... Meer informatie

http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/in...

http://rufus.deuchler.net/

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

Rufus Deuchler laat zien hoe u het
deelvenster Folio-overlays kunt gebruiken
om panorama's, webinhoud-overlays,
overlays voor het pannen van afbeeldingen
en schuifbare frames te maken.... Meer
informatie

http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/in...

door Rufus Deuchler 
http://rufus.deuchler.net/

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help
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Ondersteunde interactiviteitsfuncties
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Objecten met meerdere statussen

Hyperlinks

Knoppen

Audio

Video

Aanvullende interactieve overlays

Animatie

Bepaalde hyperlinks

Bepaalde knopacties

Overige niet-ondersteunde interactiviteitsfuncties

InDesign bevat tal van interactiviteitsfuncties waarmee u documenten kunt exporteren als SWF- en PDF-bestanden. Sommige van deze functies,
maar niet alle, worden ondersteund in de workflow voor digitale publicatie.

Ondersteunde interactiviteitsfuncties

U kunt objecten met meerdere statussen gebruiken om presentaties te maken.

U kunt URL-, e-mail- en navto-hyperlinks maken.

Alleen de gebeurtenis Bij release wordt ondersteund. U kunt meerdere knopacties gebruiken. De knopacties worden opeenvolgend
afgespeeld, niet tegelijkertijd.
Tot de ondersteunde hyperlinkacties behoren Ga naar eerste pagina, Ga naar laatste pagina, Ga naar URL, Geluid, Video en Ga naar pagina. Tot
de ondersteunde presentatieacties behoren Ga naar status, Ga naar vorige status en Ga naar volgende status.

U kunt geplaatste .mp3-bestanden afspelen. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om audio te streamen of in een lus af te spelen.

Ondersteunde videobestanden (*.mp4 met h.264-codering) worden afgespeeld. Op dit moment is het nog niet mogelijk om video's in een
lus af te spelen. Voor het streamen van videobeelden gebruikt u een webinhoud-overlay of een HTML-artikel.

U kunt ook webinhoud-overlays, afbeeldingsreeksen, panorama's, schuifbare frames en overlays voor het
pannen en zoomen van afbeeldingen maken.

Niet-ondersteunde interactiviteitsfuncties

Geanimeerde objecten worden afgevlakt wanneer het artikel wordt gemaakt. Als tussenoplossing kunt u een InDesign-document met
animatie in FLA-indeling exporteren en de CreateJS-plug-in in Flash Professional CS6 gebruiken om een HTML5-bestand te exporteren. U kunt dit
HTML5-bestand dan gebruiken als een webinhoud-overlay. Veel uitgevers gebruiken Adobe Edge om animatie te maken.

Er wordt geen ondersteuning geboden voor hyperlinks voor tekstankers en gedeelde bestemmingen.

De knopacties Ga naar doel, Ga naar volgende pagina, Ga naar vorige pagina en Tonen/Verbergen worden niet
ondersteund. 'Bij klikken'- en 'Bij rollover'-gebeurtenissen worden evenmin ondersteund.

Er wordt geen ondersteuning geboden voor bladwijzers, kruisverwijzingen en
paginaovergangen.

Aanbevelingen van Adobe
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Aanbevolen werkwijzen voor het maken van overlays
Bronbestanden

Bij het maken van de bronelementen voor overlays is het handig om te weten bij welke overlays de pixels bij het uploaden opnieuw worden
berekend (gecomprimeerd) en welke overlays worden doorgegeven. De pixels van bronelementen van presentaties, schuifbare frames en
knoppen worden opnieuw berekend als PNG-afbeeldingen. U kunt voor deze overlays elke afbeeldingsindeling gebruiken.

Voor de bronelementen van panorama's, afbeeldingsreeksen, pan- en zoomafbeeldingen en audioskins worden bij het uploaden geen
nieuwe pixels berekend; de bestaande instellingen worden doorgegeven. Gebruik een JPEG- of PNG-afbeeldingsindeling voor deze
overlays. U minimaliseert de bestandsgrootte door JPEG-afbeeldingen met een gemiddelde compressie (50-80%) te gebruiken als
bronbestanden. Gebruik PNG-afbeeldingen alleen als deze transparantie bevatten. Door overlay-afbeeldingen en video's te comprimeren,
kan de omvang van het folio aanzienlijk worden beperkt.

Als de bronartikelbestanden dezelfde grootte hebben als het folio, maakt u de bronbestanden voor panorama's, afbeeldingsreeksen, inline
video's, pan- en zoomafbeeldingen of audiocontrollers met de exacte afmetingen in pixels en 72 ppi. Als de bronbestanden een andere
grootte hebben dan het folio, zoals 1024 x 768-artikelen die in een 2048 x 1536-folio worden gebruikt, kunt u overwegen multidefinitie-PDF-
artikelen te maken die bedoeld zijn voor zowel SD- als HD iOS-apparaten. Zie Multidefinitie-PDF-artikelen voor iOS-apparaten maken.

In Photoshop en Illustrator is de opdracht Bestand > Opslaan voor web vooral handig voor het opslaan van afbeeldingsbestanden met
specifieke pixelafmetingen.

Als u overlays maakt die veel geheugen vragen, kan de prestatie van de viewer aanzienlijk worden vertraagd door het voorladen van deze
overlays. Spreid zo mogelijk de overlays in uw ontwerp uit om te voorkomen dat meerdere overlays tegelijk worden voorgeladen. Als u
bijvoorbeeld twee artikelen hebt met geneste overlays in presentaties, kunt u overwegen een advertentie of een basisartikel tussen de twee
artikelen te plaatsen.
Geef uw overlays indien mogelijk duidelijke namen om het interpreteren van analysegegevens gemakkelijker te maken. Gebruik bijvoorbeeld
'Twitter-koppeling' in plaats van '4' en 'Cricket-presentatie' in plaats van 'object met meerdere statussen 2'.
Als u PDF-bestanden in uw presentatiestatus of inhoud met schuifbaar frame plaatst, gebruik dan niet-afgevlakte PDF 1.4 of hoger om witte
lijnen te voorkomen. 

Instellen

Voor panorama's, afbeeldingsreeksen, audioskins en lokale webinhoud-overlays maakt u een aparte map voor overlaybestanden. Gebruik
het deelvenster Folio Overlays om een koppeling te maken naar deze map. Als u een folio wilt maken die verschillende bestanden voor SD
en HD iOS-apparaten gebruikt, maakt u een HD-submap met bestanden met dezelfde naam als de SD-bestanden. Maak een koppeling naar
de map met de SD-bestanden bevatten.

Zorg ervoor dat interactieve objecten niet doorlopen in het afloopgebied. Houd interactieve objecten binnen het paginaformaatgebied.

Tips en richtlijnen

Als u werkt met overlays, kiest u Venster > Werkruimte > Interactief (InDesign CS5/CS5.5) of Venster > Werkruimte > Digitale publicatie
(InDesign CS6 of hoger) om interactieve deelvensters toegankelijker te maken.

Gebruik een consistente methode om gebruikers te laten weten welke objecten interactief zijn. U kunt bijvoorbeeld posterafbeeldingen maken
waarin pictogrammen worden gebruikt om verschillende soorten van interactiviteit aan te geven.

Bij het plaatsen van overlaybestanden in InDesign, bepaalt het formaat van het kader waar kan worden getikt om de interactieve inhoud te
activeren.

U kunt overlays insluiten in schuifbare frames en presentaties. U kunt presentaties alleen insluiten in presentaties via een trucje met
verankerde frames. Zie de gratis app DPS Tips voor meer informatie.

In interactieve inhoud worden alleen basistransparantie-effecten zoals dekking en vermenigvuldigen ondersteund. Overvloeimodi worden niet
ondersteund.

In sommige gevallen wilt u een afbeelding, zoals een masker voor een video, weergeven boven de overlay. Dit kunt u doen door een
"dummyoverlay" te maken. Voor voorbeelden van deze truc raadpleegt u de voorbeelden in de gratis app DPS Tips van Bob Bringhurst of
Superoverlays maken van Johannes Henseler.

Aanbevelingen van Adobe
Problemen met interactieve overlays oplossen

Ondersteunde interactiviteitsfuncties
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Hyperlink- en knopoverlays

Naar boven

Koppelingen maken met het deelvenster Knoppen
Koppelingen maken met het deelvenster Hyperlinks
Koppelingen naar andere artikelen maken
Relatieve navto-hyperlinks maken
Navto-hyperlinks maken voor HTML-artikelen
Goto-koppelingen naar aangepaste pictogrammen maken
Koppelingen maken naar elementen in de map HTMLResources
Koppelingen maken naar externe apps en services
De vormgeving van hyperlinks en presentaties in de viewer bepalen

Met het deelvenster Hyperlinks of Knoppen kunt u koppelingen maken naar websites, andere artikelen of andere elementen. Niet alle
knophandelingen en hyperlinktypen worden ondersteund in folio's.

Er worden alleen hyperlinkoverlays ondersteund in schuifbare frames en presentaties, maar geen andere overlays.

Koppelingen maken met het deelvenster Knoppen
Gebruik het deelvenster Knoppen om koppelingen te maken naar de eerste of laatste pagina van een document of naar een ander artikel.

1. Maak in InDesign het object dat u als knop wilt gebruiken.

Als u bijvoorbeeld wilt dat de gebruiker via de knop naar een website gaat, maakt u een tekstframe of plaatst u een afbeelding.

2. Open het deelvenster Knoppen (Venster > Interactief > Knoppen), selecteer het object en klik op het pictogram Object omzetten in een
knop.

3. Kies bij Gebeurtenis de optie Bij loslaten.

Bij loslaten is de enige ondersteunde knopgebeurtenis.

4. Klik op het plusteken naast Actie en selecteer een ondersteunde actie.

 
Ondersteunde knopacties 
A. Ondersteunde acties voor hyperlinkknoppen B. Ondersteunde acties voor presentatieknoppen 

Tot de ondersteunde hyperlinkacties behoren Ga naar eerste pagina, Ga naar laatste pagina, Ga naar volgende pagina, Ga naar vorige
pagina, Ga naar URL, Geluid, Video en Ga naar pagina. De acties Ga naar volgende status, Ga naar vorige status en Ga naar status
worden ondersteund voor presentaties.

Gebruik niet de actie Ga naar bestemming om naar een ander artikel te gaan. Gebruik in plaats hiervan de actie Ga naar URL met een
“navto”-indeling.

5. Voeg desgewenst aanvullende knopacties toe.
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Naar boven

URL

Opmerking:

E-mail

Pagina

Openen in folio

Openen in apparaatbrowser

Opmerking:

Naar boven

Acties worden na elkaar afgespeeld. Als in de eerste actie bijvoorbeeld een video wordt afgespeeld en in de tweede actie een andere dia
wordt weergegeven, wordt de video afgespeeld en wordt de dia daarna weergegeven.

Koppelingen maken met het deelvenster Hyperlinks
In InDesign kunt u hyperlinks toevoegen met het deelvenster Hyperlinks. Hyperlinks zijn vooral handig voor tekst. Als u van een frame een
hyperlink wilt maken, kunt u in plaats van het deelvenster Hyperlinks ook het deelvenster Knoppen gebruiken. Knoppen zijn veelzijdiger en
stabieler.

1. Selecteer het frame dat of de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

2. Open het deelvenster Hyperlinks (Venster > Interactief > Hyperlinks).

3. Kies in het deelvenster Hyperlinks de optie Nieuwe hyperlink in het menu van het deelvenster.

4. Hef de selectie van Gedeelde bestemming op.

Met Gedeelde bestemming kunt u hyperlinks een naam geven en opnieuw gebruiken; u kunt deze optie echter beter niet gebruiken in de
DPS-workflow.

5. Stel in het menu Koppelen naar een of meer van de volgende opties in en klik vervolgens op OK:

Wanneer u tikt op een URL-hyperlink wordt een webpagina (http://), een App Store-toepassing (itms://), een Amazon Appstore-
toepassing (amzn://) of een ander artikel (navto://) weergegeven.

Bijvoorbeeld: http://www.adobe.com/nl.

Wanneer u een koppeling naar een website maakt, typt u de volledige URL, met inbegrip van “http://”.

Als u een koppeling naar een iTunes-URL maakt, heft u de selectie van Openen in folio in het deelvenster Folio Overlays op.
Als u dit niet doet, wordt de foutmelding “Kan pagina niet openen” weergegeven wanneer op de hyperlink wordt getikt. Schakel Openen in
folio ook uit als u de indeling itms:// of amzn:// gebruikt om een koppeling naar een app in de winkel tot stand te brengen.

Met een hyperlink met de indeling navto:// gaat u naar een ander artikel of een andere pagina in dat artikel. Typ navto:// gevolgd door de
naam van het artikel zoals deze wordt weergegeven in het deelvenster Folio Builder. Gebruik niet de waarde Titel, maar de waarde Naam
van artikel. Als u een paginanummer in de hyperlink wilt opnemen, voegt u # toe, gevolgd door het gewenste nummer. Houd er echter
rekening mee dat het nummer van de eerste pagina 0 is, dus als u #2 aan de hyperlink toevoegt, komt u terecht op pagina 3.

Voorbeeld: navto://nieuwsartikel

Voorbeeld: navto://nieuwsartikel#2 (hiermee gaat u naar pagina 3)

Door te tikken op een hyperlink naar e-mail, wordt de e-mailtoepassing gestart, met het veld Aan ingevuld.

Door te tikken op een hyperlink naar een pagina, gaat u naar een andere pagina van het artikel. Gebruik deze optie niet om naar
een ander artikel te gaan.

Er wordt geen ondersteuning geboden voor hyperlinks naar tekstankers.

6. Als u de hyperlinkinstellingen wilt wijzigen, selecteert u de hyperlinkobjecten en configureert u deze instellingen in het deelvenster Folio
Overlays:

Geef de inhoud weer in een webweergave in de viewer. Hef de selectie van deze optie op wanneer u een koppeling naar
iTunes-, itms://- of amzn://-URL's maakt.

Geef de inhoud buiten de viewer weer in de browser van een mobiel apparaat, bijvoorbeeld in Mobile Safari
op de iPad. Selecteer Eerst vragen als u wilt dat er een vraag wordt weergegeven wanneer gebruikers op de koppeling tikken. Deze optie is
niet beschikbaar wanneer Openen in folio is geselecteerd.

De instellingen in het deelvenster Folio Overlays zijn niet beschikbaar voor teksthyperlinks. U kunt geen instellingen wijzigen
voor teksthyperlinks; deze zijn standaard ingesteld op Openen in folio.

Raadpleeg Hyperlinks maken in de Help bij InDesign CS5/CS5.5 voor meer informatie over het maken van hyperlinks.

Koppelingen naar andere artikelen maken
Folioartikelen worden opgeslagen op een server. Hierdoor werken alle koppelingen waarvoor een pad naar een InDesign-bestand is opgegeven,
niet meer wanneer hiervan een voorvertoning wordt weergegeven. Gebruik de “navto”-indeling om een koppeling te maken naar andere artikelen.

Als u een knop of hyperlink maakt, kunt u “http://” vervangen door “navto://” in het URL-veld. Geef vervolgens de naam van het doelartikel op

76

http://help.adobe.com/nl_NL/indesign/cs/using/WS2162F434-F475-4b73-950B-B23DA7744492.html


Opmerking:

Naar boven

Naar boven

zoals deze wordt weergegeven in het deelvenster Folio Builder. Gebruik niet de waarde Titel, maar de waarde Naam van artikel. Voorbeelden van
geldige navto-indelingen zijn: navto://[artikelnaam] en navto://[artikelnaam]#n. Met #n geeft u een paginanummer op. Het nummer
van de eerste pagina is 0, dus als u #2 aan de hyperlink toevoegt, komt u terecht op pagina 3.

 
Naar pagina 3 van een ander artikel gaan

Voorbeelden van navto-hyperlinks

navto://fietsen

navto://fietsen#2 (gaat naar pagina 3 van artikel over fietsen)

Als u een lagere versie van de programma's hebt gebruikt om een navto-koppeling te maken met een map- of artikelnaam die afwijkt
van de naam van het doelartikel, werken de koppelingen niet meer. Om de navto-koppelingen te repareren, kunt u de naam van het artikel (de
naam niet de titel) wijzigen of de navto-koppelingen wijzigen, zodat deze verwijzen naar de naam van het artikel zoals dit wordt weergegeven in
het deelvenster Folio Creator.

Relatieve navto-hyperlinks maken
In de v30-release zijn nieuwe relatieve opties voor artikel- en paginanavigatie geïntroduceerd. De relatieve navto-indelingen worden ondersteund
in apps van versie 30 of hoger, maar u kunt elke gewenste folio-indeling gebruiken (versie 20 of hoger). Relatieve navto-koppelingen worden
ondersteund in de viewer voor iOS en Windows Store, maar nog niet in de systeemeigen Android-viewer en de webviewer.

U kunt verschillende navto://relative-indelingen gebruiken om naar het volgende, vorige, eerste of laatste artikel te gaan. Zo gaat u met een knop
met de actie navto://relative/first naar het eerste artikel in het folio. Geldig indelingen zijn onder andere first, last, next, previous en current. U kunt
ook direct naar een bepaald artikel ten opzichte van de positie in het folio, bijvoorbeeld het vijfde artikel, gaan.

Voorbeeld: navto://relative/last (gaat naar het laatste artikel in het folio)

Voorbeeld: navto://relative/last#last (gaat naar de laatste pagina van het laatste artikel in het folio)

Voorbeeld: navto://relative/4 (gaat naar het vijfde artikel in het folio)

Voorbeeld: navto://relative/4#2 (gaat naar de derde pagina van het vijfde artikel in het folio)

De indeling “current” is met name handig voor paginanavigatie. U kunt #previous, #next, #first, #last gebruiken. Ook kunt u naar een specifieke
pagina gaan: gebruik bijvoorbeeld #3 om naar de vierde pagina van het artikel te gaan.

Voorbeeld: navto://relative/current#previous (gaat naar de vorige pagina in het artikel)

Voorbeeld: navto://relative/current#last (gaat naar de laatste pagina in het artikel)

Voorbeeld: navto://relative/current#3 (springt naar de vierde pagina in het huidige artikel)

In artikelen met vloeiend schuiven kunt u decimalen en percentages gebruiken om naar een specifieke positie te gaan.

Voorbeeld: navto://mijnartikel#3.3 (gaat naar een specifieke positie in een artikel met vloeiend schuiven waarin de onderkant van pagina
4 en de bovenkant van pagina 5 wordt weergegeven)

Voorbeeld: navto://mijnartikel#50% (gaat naar het midden van een artikel met vloeiend schuiven)

Als u deze relatieve navto-mogelijkheden wilt uitbreiden, kunt een webinhoud-overlay of HTML-artikel maken dat de Reading API kan openen. U
kunt bijvoorbeeld in het folio zoeken naar informatie als hoeveel artikelen het folio bevat en hoeveel pagina's een artikel heeft. Vervolgens kunt u
deze informatie weergeven of op een andere manier gebruiken in de overlay of het HTML-artikel. Zie New APIs and features in r30 (alleen
Engelstalig) in DPS Developer Center voor meer informatie.

Navto-hyperlinks maken voor HTML-artikelen

77

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/new-apis-and-features.html


Springen naar HTML-artikel

Springen naar anker in HTML-artikel

Opmerking:

Naar InDesign-artikel gaan vanuit HTML-artikel

Springen vanuit HTML naar HTML

Naar boven

Naar boven

InDesign-brondocument

HTML-artikel

Webinhoud-overlay

Wanneer u een hyperlink of knop maakt op basis van een URL, kunt u de URL “navto://” gebruiken om naar een ander artikel te gaan. Navto is
vooral handig voor sprongen naar HTML-artikelen.  

Typ navto:// gevolgd door het HTML-artikelnaam (niet de titel van het artikel).

Voorbeeld: navto://nieuwsartikel

Het is niet mogelijk te springen naar een specifieke pagina in een HTML-artikel, maar u kunt wel naar een
anker springen door navto://<mapnaam>#<ankernaam> in te voeren.

Voorbeeld: navto://nieuwsartikel#deel4

U kunt een anker definiëren in een HTML-bestand door het HTML-bestand te openen in een tekstverwerker. Navigeer naar de tekst
die u als anker wilt gebruiken en sluit de tekst in met een ankertag, zoals "Dit is deel 4 van het artikel".

Gebruik de navto-indeling om vanuit een HTML-artikel een hyperlink te maken naar een
InDesign-artikel. Voorbeeld:
<a href="navto://newsarticle">Zie het nieuwsartikel</a>

U kunt ook naar pagina's in een InDesign-artikel navigeren door het paginanummer achter de documentnaam toe te voegen. Het nummer van de
eerste pagina van het document is 0, de tweede pagina is 1 enz. Voorbeeld:
<a href="navto://Cycling#3">Ga naar pagina 4 van het artikel over fietsen</a>

Gebruik de navto-indeling om te springen van het ene HTML-artikel naar het andere met gebruik van de
mapnaam. Voorbeeld:
<a href="navto://newsarticle">Zie het nieuwsartikel</a>

Goto-koppelingen naar aangepaste pictogrammen maken
U kunt knoppen maken waarmee gebruikers naar de bibliotheek kunnen gaan, naar de lijst met secties of naar de laatste weergave (knop Terug).
U kunt de volgende goto://-indelingen gebruiken voor een knopactie:

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

Deze goto://-indelingen worden niet ondersteund in de op AIR gebaseerde Android-viewer. Alleen de indeling “library” en “lastview” worden
momenteel ondersteund door de systeemeigen Android-viewer.

Als u een Enterprise DPS-account hebt, kunt u de goto-indeling gebruiken om koppelingen te maken vanuit artikelen naar de HTML-inhoud die is
gekoppeld aan aangepaste pictogrammen. U kunt bijvoorbeeld de DPS App Builder gebruiken om aangepaste pictogrammen op te geven voor
''Winkel'', ''Help'' en ''Voorwaarden''. Deze knoppen worden weergegeven in de viewerbibliotheek. Als u voor een van deze aangepaste
pictogrammen een knop in een artikel wilt maken waarmee de HTML-inhoud wordt geopend, gebruikt u de volgende indeling:

goto://ApplicationViewState/[label]

Met de knopactie goto://ApplicationViewState/Store wordt bijvoorbeeld de HTML-winkel geopend. Dit werkt hetzelfde als het tikken op
het aangepaste pictogram voor Winkel in de bibliotheek.

Gebruik de DPS App Builder om aangepaste pictogrammen te maken en labels op te geven. Zie De navigatiebalk (alleen Enterprise).

Koppelingen maken naar elementen in de map HTMLResources
U kunt een hyperlink of een knop maken waarmee een lokaal HTML-, afbeeldings- of PDF-bestand in de interne app-browser van de viewer wordt
weergegeven.

1. Voeg de map met het lokale HTML-bestand toe aan de map HTMLResources.

Controleer of de map HTMLResources is opgenomen in het folio. Zie Map HTMLResources importeren.

2. Maak een koppeling om het HTML-bestand in een browser in de app weer te geven:

Voer in het URL-veld van een hyperlink of een knop het pad in zonder http://, navto:// of een ander voorvoegsel.
Voorbeeld:

HTMLResources/Cartoons/trein1.html

Geef de locatie op vanuit een HTML-artikel. Voorbeeld:

<a href=”../HTMLResources/Cartoons/trein1”>Zie galerie met treincartoons</a>

De webinhoud-overlays zijn twee niveaus dieper genest dan een HTML-artikel. Voorbeeld:
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<a href=”../../../HTMLResources/Cartoons/trein1”>Zie galerie met treincartoons</a>

Voor de beste resultaten vermijdt u spaties en speciale tekens in uw HTML-mappen en -bestanden. Als u een spatie in een
map of een bestandsnaam opneemt, gebruikt u de juiste HTML-code voor het spatieteken. Gebruik bijvoorbeeld 'Strips%20en%20cartoons'
voor een map met de naam 'Strips en cartoons'.

Koppelingen maken naar externe apps en services
U kunt een koppeling maken waarmee een e-mailbericht (mailto:) of een tekstbericht (sms) wordt verzonden of een nummer (tel:) wordt gebeld
vanuit een iPhone-artikel. U kunt ook koppelingen maken die de YouTube-app of een iTunes-nummer of -album openen. Zie Referentie voor het
URL-schema van Apple voor meer informatie over de vereiste indelingen voor de iPad.

Informatie over het maken van geavanceerde e-mailkoppelingen (mailto:) vindt u in het artikel van James Lockman E-mail en e-mailbijlagen
verzenden vanuit DPS-publicaties.

Als u een Optional URL Scheme instelt wanneer u met behulp van DPS App Builder een app maakt, kunt u een koppeling maken naar die app
vanuit een andere app of bij weergave vanuit een webpagina in Mobile Safari. Zie deelvenster Viewer Details.

Wanneer u een koppeling naar een externe app of service maakt, selecteert u de knop en kiest u de optie Openen in
apparaatbrowser in het deelvenster Overlays.

De vormgeving van hyperlinks en presentaties in de viewer bepalen
Wanneer gebruikers door een folio op het mobiele apparaat bladeren, zijn de horizontale en verticale pagina's die ze zien gerasterde afbeeldingen
van elke InDesign-pagina. De paginaminiaturen die worden weergegeven wanneer de gebruiker op de knop Bladeren tikt of de scrubber onder aan
het scherm van het mobiele apparaat gebruikt, zijn ook gerasterde afbeeldingen. U kunt bepalen hoe de hyperlinks en presentaties in deze
gerasterde afbeeldingen eruitzien.

Als u de vormgeving van hyperlinks en presentaties wilt bepalen, maakt u een tekstbestand met de extensie .config en slaat u dit op in de
toepassingsmap van InDesign. Met dit bestand, genaamd NativeOverlays.config, kunt u in de toepassing gemaakte hyperlinks en presentaties
opnemen of onderdrukken.

1. Open een tekstverwerker.

2. Voeg een of meer van de volgende regels toe.

(“Asset” verwijst naar de hoofdpagina's, “Thumbnails” verwijst naar de afbeeldingen van het pictogram Bladeren en “Scrubbers” verwijst naar
afbeeldingen die worden weergegeven wanneer de gebruiker de scrubber versleept.)

SuppressOverlayTypesForAssets: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForThumbnails: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForScrubbers: <slideshow, hyperlink>

ResetHyperlinksToTopState: <ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

ResetHyperlinksToTopState betekent dat elke knop met een 'Ga naar URL'-actie de status [Normaal] weergeeft in plaats van de status
[Klikken].

ResetSlideshowsToTopState: < ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

Met ResetSlideshowsToTopState wordt het object met meerdere statussen weer ingesteld op de hoogste status van het object met
meerdere statussen in het InDesign-document. Als u overlays onderdrukt, zijn opnieuw ingestelde instellingen niet van toepassing.

Als ResetHyperlinksToTopState en ResetSlideshowsToTopState niet worden opgegeven, wordt de standaardwerking voor zowel
presentaties als hyperlinks opnieuw ingesteld op de hoogste status.

Voorbeeld:

SuppressOverlayTypesForAssets: slideshow 
SuppressOverlayTypesForThumbnails: hyperlink 
SuppressOverlayTypesForScrubbers: slideshow, -hyperlink 
ResetHyperlinksToTopState: All 
ResetSlideshowsToTopState: ThumbnailPass, ScrubberPass
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Windows

Mac OS

Als u een minteken invoert vóór het type overlay, wordt dat type overlay niet onderdrukt.

3. Sla het bestand op en geef het de naam NativeOverlays.config.

4. Verplaats het bestand NativeOverlays.config op een van de onderstaande manieren naar de toepassingsmap van InDesign:

Verplaats het .config-bestand naar hetzelfde niveau als het bestand InDesign.exe.

Selecteer het Adobe InDesign CS5-toepassingspictogram, klik met de rechtermuisknop en kies Toon inhoud van pakket. Verplaats
het .config-bestand naar de map Inhoud > Mac OS.

Aanbevelingen van Adobe
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Presentatie-overlays

Opmerking:

In het deelvenster Objectstatussen kunt u een set afbeeldingen maken voor een presentatie. Elke status, of dia, kan meerdere objecten bevatten.
Als u bijvoorbeeld bij elke afbeelding een ander tekstframe wilt weergeven, combineert u de afbeelding en het tekstframe op dezelfde status.

Presentatiestatussen bieden ondersteuning voor alle interactieve overlays, behalve presentaties.

 
Een presentatie maken met het deelvenster Objectstatussen

Oplossing voor hotspotknop

Presentatieafbeeldingen worden omgezet in PNG-afbeeldingen in het folio.

U kunt op dit moment geen presentaties weergeven op een volledig scherm zonder gebruik te maken van HTML.

1. Gebruik in InDesign het deelvenster Objectstatussen (Venster > Interactief > Objectstatussen) om een presentatie te maken. (Raadpleeg
voor meer informatie Een presentatie van objecten met meerdere statussen maken in de Help bij InDesign CS.)

Als u een object met meerdere statussen maakt, voegt u afbeeldingen in, lijnt u deze uit in een artikel en zet u het artikel om in een object
met meerdere statussen.

2. Geef in het deelvenster Objectstatussen een naam voor het object op.

Als uw objecten met meerdere statussen in de documenten met een horizontale en verticale lay-out zowel dezelfde objectnaam als dezelfde
afzonderlijke statusnamen hebben, blijft de continuïteit van de presentatie behouden wanneer de iPad wordt gedraaid. Daarnaast zijn
analyserapporten eenvoudiger te begrijpen als er een beschrijvende naam is gebruikt.

U voorkomt fouten door geen interpunctietekens of uitgebreide tekens te gebruiken in de naam van het object of de
objectstatus.

3. Maak navigatieknoppen waarmee door de statussen in objecten met meerdere statussen kan worden gebladerd.

Gebruik de actie Ga naar status om naar een specifieke dia te verwijzen. Gebruik de acties Ga naar volgende status en Ga naar vorige

De knop Tonen/Verbergen wordt niet
ondersteund in DPS-artikelen, dus hoe
maakt u hotspot-knoppen? Bob Bringhurst
laat u een tijdelijke oplossing zien.... Meer
informatie

http://goo.gl/eMVjF

door Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help
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Automatisch afspelen

Tikken voor afspelen/pauzeren

Vertraging

Interval

Afspelen _ keer

Continu

Stoppen bij laatste afbeelding

Kruisvervaging

Veeggebaar om de afbeelding te wijzigen

Stoppen bij eerste/laatste afbeelding

Verbergen vóór afspelen

Omgekeerd afspelen

Indeling voor exporteren in PDF-artikelen

status om door dia's te navigeren.

In het deelvenster Voorbeeldknoppen in InDesign vindt u een bibliotheek met navigatieknoppen. Als u deze voorbeeldknoppen gebruikt,
verwijdert u de bestaande actie en vervangt u deze door de actie Ga naar volgende status of Ga naar vorige status.

4. Als u wilt dat de vormgeving van de knop verandert als op de knop wordt getikt, klikt u op [Klikken] onder Vormgeving en verandert u de
vormgeving.

Als een knop gebruikmaakt van de actie Ga naar status, wordt de status [Klikken] weergegeven wanneer de specifieke status wordt
geselecteerd. Zo kan de statusknop [Normaal] een zwart frame hebben en de status [Klikken] een rood frame. Het rode frame wordt
weergegeven wanneer op de knop wordt getikt op de iPad. (De status [Rollover] wordt niet ondersteund op mobiele apparaten.)

5. Als u presentatie-instellingen wilt wijzigen, selecteert u het object met meerdere statussen en geeft u de volgende instellingen op in het
deelvenster Folio Overlays:

Selecteer deze optie als u wilt dat het afspelen van de presentatie wordt gestart wanneer gebruikers naar de pagina
gaan.

Als u deze instelling selecteert, kunnen gebruikers een automatisch weergegeven presentatie afspelen en
pauzeren door op de presentatie te tikken. Ze kunnen de presentatie opnieuw instellen door erop te dubbeltikken.

Als Automatisch afspelen is geselecteerd, kunt u de tijd opgeven die verstrijkt tussen het laden van de pagina en de start van
de presentatie. Geef een waarde op tussen 0 en 60 seconden.

Als Automatisch afspelen of Tikken voor afspelen/pauzeren is geselecteerd, kunt u met de waarde Interval bepalen hoe lang elke
dia wordt weergegeven.

Als Automatisch afspelen of Tikken voor afspelen/pauzeren is geselecteerd, kunt u met deze optie bepalen hoe vaak de
presentatie wordt afgespeeld. Deze optie is niet beschikbaar als Continu is geselecteerd.

Als Automatisch afspelen of Tikken voor afspelen/pauzeren is geselecteerd, selecteert u Continu om de presentatie doorlopend af
te spelen totdat de gebruiker dubbeltikt op de presentatie of de pagina omslaat.

Als Automatisch afspelen of Tikken voor afspelen/pauzeren is geselecteerd, selecteert u Stoppen bij
laatste afbeelding om te stoppen bij de laatste afbeelding van de presentatie in plaats van de eerste.

Als u deze instelling selecteert, zorgt u voor een vervagingsovergang naar de volgende dia. De standaardwaarde voor
deze instelling is 0,5 seconde. U kunt een waarde tussen 0,125 en 60 seconden opgeven. Deze waarde is van toepassing op zowel
automatisch afgespeelde als handmatig weergegeven presentaties.

Als u deze instelling inschakelt, kan de gebruiker met een veeggebaar van dia naar dia gaan.

Met deze instelling bepaalt u of de weergave van de presentatie wordt gestopt of voortgezet
wanneer de laatste dia in voorwaartse richting of de eerste dia in achterwaartse richting is bereikt. Deze optie is alleen van toepassing op
veeggebaren.

Als u deze optie selecteert, is de presentatie verborgen totdat de gebruiker op een knop tikt om een dia weer te
geven.

Als u deze optie inschakelt, worden de afbeeldingen in de presentatie in omgekeerde volgorde afgespeeld.

Als uw presentatie wordt weergegeven in een artikel met de PDF-indeling, kunt u kiezen voor
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Bitmap of Vector. Vector is vooral handig als u één folio voor zowel SD als HD iPads of HD iPhones maakt. De optie Vector biedt scherpere
tekst bij weergave van het folio op een HD iOS-apparaat, maar het laden duurt even. Voor de beste resultaten gebruikt u Vector voor
presentaties met veel tekst en Raster voor presentaties met veel afbeeldingen of het maken van afzonderlijke weergaven voor SD- en HD
iOS-apparaten. Rasterpresentaties worden opnieuw berekend tot maximaal 72 ppi.

Wanneer u het object met meerdere statussen kopieert naar een ander document, krijgt het object een andere naam. Zo wordt “zeeslakken”
bijvoorbeeld “zeeslakken2”. Ten behoeve van de continuïteit wanneer het apparaat wordt gedraaid, dient u ervoor te zorgen dat de objecten in de
documenten met een horizontale lay-out en die in een verticale lay-out dezelfde naam hebben. Zorg ervoor dat er aan het einde van de
objectnaam geen spaties staan. Bovendien dienen de namen van de overeenkomende statussen in elke lay-out gelijk te zijn.

Aanbevelingen van Adobe
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Afbeeldingsreeks-overlays

Eerste afbeelding bij begin tonen

Automatisch afspelen

Tikken voor afspelen/pauzeren

Vertraging

Snelheid

De afbeeldingsreeks-overlay doorloopt een reeks afbeeldingen. Hiermee kunt u effecten creëren zoals het 360° roteren van een object op het
mobiele apparaat.

Gebruik PNG- of JPG-afbeeldingsbestanden die dezelfde hoofdnaam met oplopende achtervoegsels hebben, zoals Toren001.jpg,
Toren002.jpg enz. Zorg ervoor dat de afmetingen van uw afbeelding exact overeenkomen met die van het weergavegebied op het mobiele
apparaat, zoals 500 x 400 pixels in 72 dpi.

Gebruik voor een vloeiende rotatie van 360 graden ten minste 30 afbeeldingen. Wanneer u te veel afbeeldingen gebruikt, wordt het bestand
onnodig groot. U kunt het bestand minder groot maken door JPEG-afbeeldingen met een compressiebereik van 50-80% te gebruiken.
Gebruik alleen PNG-bestanden als u transparantie wilt gebruiken.

Gebruik geen poster (of geef de eerste afbeelding niet weer) met transparante afbeeldingsreeksen. Als uw bronelementen transparante
PNG-afbeeldingen bevatten, wordt de poster die u opgeeft, ook weergegeven tijdens het afspelen van een afbeeldingsreeks. U kunt als
tijdelijke oplossing een MSO met twee statussen maken waarin de poster een knop is in de eerste status die is gekoppeld aan de
afbeeldingsreeks in de tweede status.

 
Een set afbeeldingen maken die u wilt gebruiken voor de afbeeldingsreeks

Er zijn verschillende methoden om afbeeldingen van een 3D-object te maken. U kunt bijvoorbeeld een reeks afbeeldingen van een 3D-object
exporteren met Adobe Photoshop® Extended. U kunt met Adobe Flash® Professional of Adobe After Effects® frames uit een animatie of video
exporteren. Of u kunt een 3D-ontwerptoepassing gebruiken om afbeeldingen van een 3D-model te genereren.

1. Maak de bronelementen voor het afbeeldingsreeksobject en plaats deze in een map.

2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Selecteer het gereedschap Rechthoek of Rechthoekframe, en sleep dit om een plaatsaanduidingsframe te maken.

Plaats een afbeelding die fungeert als poster voor de afbeeldingsreeks. Gebruik dezelfde afmetingen voor de posterafbeelding en de
afbeeldingsreeks-afbeeldingen; op die manier voorkomt u schuintrekken. (Als u een posterafbeelding gebruikt, kunt u de
afbeeldingsreeks verbergen en de poster weergeven door te dubbeltikken.)

3. Selecteer de plaatsaanduiding van het object, open het deelvenster Folio Overlays en selecteer Afbeeldingsreeks.

4. Klik in het deelvenster Folio Overlays op het pictogram voor de map Afbeeldingen laden, zoek de map met de afbeeldingen en klik op
Openen.

5. Schaal het frame en de inhoud ervan zodat het geheel in de lay-out past.

6. Geef de volgende instellingen op in het deelvenster Folio Overlays:

Als u deze optie selecteert, wordt de eerste afbeelding gebruikt als poster. Schakel deze optie uit als
afbeeldingsreeks uit transparante PNG-bestanden bestaat. Als Omgekeerd afspelen is geselecteerd, wordt de laatste afbeelding gebruikt als
poster.

Als deze optie is geselecteerd, wordt de afbeeldingsreeks afgespeeld wanneer gebruikers naar de pagina of status
gaan waarin de reeks wordt weergegeven.

Als u deze instelling selecteert, kunnen gebruikers de afbeeldingsreeks afspelen en pauzeren door erop te
tikken. Ze kunnen het object opnieuw instellen door erop te dubbeltikken.

Als Automatisch afspelen is geselecteerd, kunt u de tijd opgeven die verstrijkt tussen het laden van de pagina en de start van
de afbeeldingsreeks. Geef een waarde op tussen 0 en 60 seconden.

Hiermee past u de snelheid van de voortgang van het object aan in frames per seconde. De minimumwaarde is 1 (1 frame per
seconde) en de maximumwaarde is 30.

84



  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid

Afspelen _ keer

Continu

Stoppen bij laatste afbeelding

Veeggebaar om de afbeelding te wijzigen

Stoppen bij eerste/laatste afbeelding

Omgekeerd afspelen

Als Automatisch afspelen of Tikken voor afspelen/pauzeren is geselecteerd, kunt u met deze optie bepalen hoe vaak de
afbeeldingsreeks wordt afgespeeld. Deze optie is niet beschikbaar als Continu is geselecteerd.

Als u Afspelen bij laden van pagina of Tikken voor afspelen/pauzeren selecteert, kunt u Continu selecteren om de reeks
afbeeldingen doorlopend af te spelen. U kunt de weergave van de reeks afbeeldingen stoppen door erop te dubbeltikken of de pagina om te
slaan.

Als Automatisch afspelen of Tikken voor afspelen/pauzeren is geselecteerd, selecteert u Stoppen bij
laatste afbeelding om te stoppen bij de laatste afbeelding van de reeks in plaats van de eerste.

Als u deze optie inschakelt, kan de gebruiker met een veeggebaar in voor- of achterwaartse
richting door de afbeeldingen gaan.

Als Veeggebaar om de afbeelding te wijzigen niet is geselecteerd, selecteert u Automatisch afspelen of Tikken voor afspelen/pauzeren om
de afbeeldingsreeks interactief te maken.

U kunt bepalen of de weergave van het object wordt gestopt of voortgezet wanneer de laatste
afbeelding in voorwaartse richting of de eerste afbeelding in achterwaartse richting is bereikt. Deze optie is alleen van toepassing op
veeggebaren.

Als u deze optie inschakelt, worden de afbeeldingen uit de afbeeldingsreeks in omgekeerde volgorde afgespeeld.

Aanbevelingen van Adobe
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Panorama
Met de overlay Panorama lijkt het alsof u een afbeelding van binnenuit ziet. U kunt bijvoorbeeld een panoramaeffect maken waarmee gebruikers
de binnenkant van de cockpit van een vliegtuig zien. Ze kunnen de weergave 360 graden draaien en inzoomen op de cockpit-instrumenten.

Het belangrijkste aspect bij het samenstellen van een panorama is het maken van de vereiste afbeeldingen. Voor een panorama-effect hebt u een
set van zes afbeeldingen nodig, die de zes binnenste zijden van een kubus vertegenwoordigen. Als u begint met een volledige panorama-
afbeelding, zet u deze om in zes kubusafbeeldingen op basis van die afbeelding.

PTgui (http://www.ptgui.com) is een handig hulpmiddel voor het maken van panorama-afbeeldingen. De WRwave-website
(http://www.vrwave.com) bevat nuttige informatie over het maken van panoramafoto's.

 
Een panorama maken 
A. Originele panorama-afbeelding B. Panorama-afbeelding omgezet in de binnenste zes zijden van een kubus C. Panorama op iPad 

Als u begint met een horizontaal combinatiebeeld, kunt u Photoshop of een hulpprogramma voor schermopnamen gebruiken om de zes vereiste
afbeeldingen te maken.

 
Volg dit patroon om een gecombineerd panoramabeeld op te splitsen in aparte afbeeldingen.

Panoramamiddelen maken

Bob Bringhurst laat zien hoe de zes door Bob Bringhurst 
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Eerste afbeelding voor poster gebruiken

Beginpunt voor zoomen

Verticaal/Horizontaal

Weergaveveld

Limiet voor verticaal pannen

Limiet voor horizontaal pannen

Opmerking:

Een panoramavideo maken

1. Maak de bronelementen voor het panorama en plaats deze in een map.

U bereikt het beste resultaat wanneer u JPEG-afbeeldingen gebruikt die zijn opgeslagen met een resolutie van 72 dpi. Bij afbeeldingen met
een hoge resolutie kunnen gebruikers weliswaar beter inzoomen, maar worden de bestanden groter.

2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Selecteer het gereedschap Rechthoek of Rechthoekframe, en sleep dit om een plaatsaanduidingsframe te maken.

Plaats een afbeelding die fungeert als poster voor het panorama.

3. Selecteer de plaatsaanduiding van het object, open het deelvenster Folio Overlays en selecteer Panorama.

4. Klik in het deelvenster Folio Overlays op het pictogram voor de locatiemap, zoek de map met de zes afbeeldingen en klik op Openen.

5. Schaal het frame en de inhoud ervan zodat het geheel in de lay-out past.

6. Geef de volgende instellingen op in het deelvenster Folio Overlays:

Als u deze optie selecteert, wordt de eerste panorama-afbeelding als poster gebruikt. Selecteer
deze afbeelding als u geen andere afbeelding hebt gemaakt om te gebruiken als poster.

Geef een waarde op om de vergroting van de oorspronkelijke afbeelding te bepalen. Gebruik een waarde tussen
de waarden van de velden Min./Max. van de weergave-instellingen. Standaard zijn deze waarden 30 en 80.

Geef waarden op om te bepalen welk gedeelte van het panorama aanvankelijk wordt weergegeven. Geef voor
Verticaal (kantelen) een waarde op tussen -90 (volledig omhoog gekanteld) en 90 (volledig omlaag gekanteld). Geef voor Horizontaal
(kantelen) een waarde op tussen -180 (volledig naar links gekanteld) en 180 (volledig naar rechts gekanteld).

Als u niet wilt dat gebruikers tot voorbij een bepaald punt kunnen in- of uitzoomen, geeft u bij Min. en Max. een waarde op.

Als u het kantelen wilt beperken tot tweederde naar boven, selecteert u Limiet voor verticaal pannen en
geeft u -60 op. Voer 60 in als u het omlaag kantelen wilt beperken tot tweederde. Gebruik een lage waarde, bijvoorbeeld 1, om verticaal
pannen te voorkomen.

Als u het pannen wilt beperken tot tweederde naar links en rechts, selecteert u Limiet voor horizontaal
pannen en geeft u voor links een waarde van -120 en voor rechts een waarde van 120 op.

Als u het effect wilt zien van de verschillende panorama-instellingen, wijzigt u de instellingen en klikt u op Voorvertoning.

Aanbevelingen van Adobe

kubusafbeeldingen kunnen worden gemaakt
die nodig zijn om een panoramaoverlay toe
te voegen.... Meer informatie

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/08/c...

http://blogs.adobe.com/ind...

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

In deze video op Lynda.com legt James
Fritz uit hoe u een panorama kunt maken
en voorvertonen.... Meer informatie

http://goo.gl/ed5W0

door James Fritz 
http://indesignsecrets.com...

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help
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Audio-overlays

URL of bestand

Audiocontrollerbestanden

Ondersteunde video- en audiobestanden die u in InDesign plaatst, worden afgespeeld wanneer u hierop tikt in de DPS-viewer. Gebruik MP3-
bestanden om audio af te spelen in een DPS-viewer op een apparaat. Voor folio's waarvoor Alleen webviewer is ingeschakeld, worden ook
audiobestanden met AAC-/MP4-codering ondersteund.

U kunt een audiobestand instellen om te worden afgespeeld wanneer gebruikers op het weergavegebied tikken of u kunt aparte knoppen met
acties voor geluid maken. Als u een controllerskin wilt simuleren, maakt u een eenvoudig effect waarmee wordt geschakeld tussen een afspeel- en
pauzeerknop. U kunt ook een geavanceerder effect maken waarmee audiovoortgang wordt weergegeven.

U kunt een URL opgeven om audiobestanden te streamen vanaf een http-website. 

Aanbevolen procedures voor audiobestanden
U kunt een audiobestand instellen om te worden afgespeeld wanneer gebruikers op het weergavegebied tikken of u kunt aparte knoppen
maken met de actie Audio. De opties Afspelen, Pauzeren en Stoppen worden ondersteund. De acties Hervatten en Alles stoppen worden niet
ondersteund.
U kunt een URL opgeven om alleen audio te streamen vanaf een http-website.
Audiofragmenten stoppen met afspelen wanneer gebruikers naar een ander artikel gaan, maar blijven doorspelen wanneer gebruikers naar
een andere pagina in het artikel gaan. Als u wilt dat het audiofragment (of video) met afspelen stopt als de gebruiker naar een andere pagina
gaat, kunt u instellen dat automatisch een dummy-mediabestand moet worden afgespeeld. Zie het artikel Stop a video when going to the
next page of an article (alleen Engelstalig) van Johannes Henseler voor meer informatie.

Audio-overlays maken

1. Kies Bestand > Plaatsen en plaats het MP3-audiobestand in uw document.

2. Selecteer het geplaatste object, open het deelvenster Media (Venster > Interactief > Media) en geef desgewenst een poster op.

U kunt ook eenvoudig een posterafbeelding maken door een niet-interactief object (zoals een transparante afspeelknop) boven op het
audio-object te plaatsen.

3. Selecteer het audio-object en geef een of meer van de volgende opties in het deelvenster Folio Overlays op.

 

Geef een URL op om een audiofragment te streamen of klik op de map en geef een audiobestand op als u dit nog niet
hebt geplaatst met Bestand > Plaatsen. Als u een URL voor streaming opgeeft, worden alle opties in de overlay ondersteund, waaronder
Automatisch afspelen en Controllerbestanden.

Streaming audio biedt ondersteuning voor http-URL's maar niet voor https. 

Als u een audiobestand plaatst en een URL voor streaming opgeeft, heeft de eerste actie prioriteit. Wanneer u bijvoorbeeld eerst een URL
opgeeft en vervolgens een audiofragment plaatst, wordt in de overlay de URL gebruikt en niet de ingesloten audio.

Klik op het mappictogram en geef de map op die de afspeel- en pauzeknoppen bevat voor audiobestanden.

Als u een controllerskin voor de afspeel- en pauzeknoppen wilt weergeven terwijl de audioclip wordt afgespeeld, maakt u een set PNG-
mappen in een map. Geef deze afbeeldingen het achtervoegsel _pause of _play. U kunt één paar _play- en _pause-knoppen maken, of u
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Eerste afbeelding bij begin tonen (alleen InDesign CS5.5 of hoger)

Automatisch afspelen

Afspelen op achtergrond in folio

Controller tonen bij tikken (alleen iOS)

kunt meerdere _play- en _pause-knoppen maken die de progressieve statussen van een statusbalk aangeven.

AudioAsset001_play.png
AudioAsset002_play.png 
AudioAsset003_play.png 
AudioAsset004_play.png 
AudioAsset005_play.png 
AudioAsset001_pause.png 
AudioAsset002_pause.png 
AudioAsset003_pause.png 
AudioAsset004_pause.png 
AudioAsset005_pause.png

In dit voorbeeld wordt de knop AudioAsset003_play.png weergegeven als de helft van uw audiobestand is afgespeeld. Als u hierop tikt om
het afspelen te pauzeren, wordt de knop AudioAsset003_pause weergegeven.

Als deze optie is geselecteerd, wordt het eerste _play.png-bestand
weergegeven in de opgegeven map met audiocontrollerbestanden en wordt het formaat van het audioframe hieraan aangepast.

Geef in InDesign CS5 de posterafbeelding op en wijzig vervolgens handmatig het formaat van het frame en de posterafbeelding.

Selecteer deze optie als u het audiobestand wilt afspelen wanneer de pagina op het mobiele apparaat wordt
geladen. U kunt ook het aantal seconden vertraging opgeven. Automatisch afspelen wordt niet ondersteund voor Android-viewers.

Selecteer deze optie om het audiobestand op de achtergrond af te spelen terwijl de gebruikers door
artikelen bladeren. Gebruikers kunnen de audioclip onderbreken of hervatten door te tikken op het audiopictogram in de bovenste
navigatiebalk. Deze functie is alleen beschikbaar op de iPad of de iPhone.

Als u deze optie selecteert, wordt een controllerbalk met pauze- en afspeelknoppen weergegeven
als tijdens het afspelen op de inlinevideo wordt getikt. Selecteert u deze optie niet, dan wordt de video onderbroken en weer gestart als
hierop wordt getikt.

Aanbevelingen van Adobe
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Webinhoud-overlays

Automatisch afspelen

Transparante achtergrond

Gebruikersinteractie toestaan

Inhoud passend maken

Allow Access to Entitlement Information

Met de webinhoud-overlay kunt u een webpagina weergeven binnen een weergavegebied. Gebruikers kunnen de inhoud van de webpagina in het
weergavegebied bekijken zonder dat ze een aparte in-app-browser hoeven te openen. U kunt een web-URL of een lokaal HTML-bestand
opgeven. Houd rekening met het volgende:

Als u een lokaal HTML-bestand opgeeft, zorg er dan voor dat het HTML-bestand en de hieraan gekoppelde bestanden en mappen in
dezelfde map staan. Wanneer de artikelinhoud wordt gemaakt, worden alle bestanden in dezelfde map als het .html-bestand geüpload.
Plaats daarom alleen de benodigde bestanden in die HTML-map. Als u bijvoorbeeld het .html-bestand aan de map Documenten toevoegt,
worden alle bestanden en submappen in de map Documenten geüpload.
Voor URL's die automatisch naar een mobiele URL worden omgeleid, geeft u de mobiele URL op (bijvoorbeeld http://mobile.twitter.com/) in
plaats van de originele URL (bijvoorbeeld http://twitter.com).
Als u een HTML-animatie voor een webinhoud-overlay opgeeft, stelt u de overlay in op Automatisch afspelen met een minimale vertraging
(zoals 0,125 seconden) om ervoor te zorgen dat de animatie goed wordt afgespeeld. Wanneer u een vertraging instelt, voorkomt u dat het
automatisch afspelen wordt gestart in de overlay als de pagina vooraf wordt geladen in het geheugen.
In InDesign CS6 of hoger kunt u de opdracht HTML invoegen gebruiken om de ingesloten code van een YouTube-clip in te voegen. Voor
optimale resultaten moet u de YouTube-invoegcode bewerken zodat deze "src=https://www.youtube.com" in plaats van
"src=//www.youtube.com" bevat. Stel de overlay in op Automatisch afspelen en plaats voor de overlay een posterafbeelding. 

Een webinhoud-overlay maken:

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Selecteer het gereedschap Rechthoek of Rechthoekframe en sleep dit om het frame te maken waarin de webinhoud wordt weergegeven.

Plaats een afbeelding die fungeert als poster voor de webinhoud.

2. Selecteer het frame en kies Web Content in het deelvenster Folio Overlays.

3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Als u een URL wilt opgeven, typt of plakt u de URL in het veld Assets. Typ de volledige URL, met inbegrip van “http://”.

Als u lokale HTML-bestanden wilt gebruiken, klikt u op het mappictogram en geeft u het lokale HTML-bestand op. Het HTML-bestand
(bijvoorbeeld index.html) moet zich bevinden in een map die alle afbeeldingen of scripts bevat die in het HTML-bestand worden gebruikt.

4. Geef een of meer van de volgende opties op:

Selecteer deze optie als u de webpagina wilt laden terwijl de pagina op het mobiele apparaat wordt geladen. U kunt
ook het aantal seconden vertraging opgeven. Als uw doel-HTML bestaat uit een animatie die wordt afgespeeld, geeft u een minimale
vertraging op.

Als u deze optie selecteert, wordt de transparante achtergrond in een webpagina behouden. Gebruikers kunnen
door de transparantie heen de DPS-inhoud op de achtergrond zien. Als u de optie niet selecteert, wordt de webinhoudachtergrond gebruikt.

Als u deze optie selecteert, is interactie van de gebruikers met de webpagina mogelijk. Ze kunnen dan
bijvoorbeeld op een hyperlink tikken om naar een andere webpagina te gaan.

Als u deze optie selecteert, wordt de webpagina geschaald en afgestemd op de grootte die in het overlaybestand
is opgegeven. Als u deze optie niet selecteert, wordt de webpagina weergegeven met een grootte die gelijk is aan de grootte waarmee de
pagina wordt weergegeven in de browser van het apparaat. De HTML-pagina kan dan niet worden bijgesneden.

U kunt een webinhoud-overlay maken die verwijst naar de Reading API om functies zoals de
Camera API, Geolocation API, digitale inschrijfkaarten en kalenders te gebruiken. Zie DPS uitbreiden met HTML en JavaScript voor meer
informatie.

Naast het selecteren van deze optie voor de overlay, voegt u een aangepaste JavaScript-API aan uw HTML-code toe.

U kunt dit soort voorwaardelijke HTML-inhoud ook voor een HTML-artikel in plaats van een webinhoud-overlay maken. Selecteer voor een
HTML-artikel de optie “Allow Access to Entitlement Information” in de editor van Folio Producer.

Aanbevelingen van Adobe
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Overlays voor pannen en zoomen

  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid

U kunt een grote afbeelding in een klein gebied weergeven en de gebruiker in staat stellen de afbeelding te pannen en erop in en uit te zoomen
binnen dat gebied.

1. Plaats een jpeg- of png-afbeelding.

2. Sleep een selectiehandgreep met het gereedschap Selecteren en snijd zo het frame bij zonder het formaat van de afbeelding te wijzigen.
Geef het frame hetzelfde formaat als het weergavegebied. Positioneer de afbeelding binnen het frame om het beginweergavegebied te
bepalen.

Zorg ervoor dat het containerframe kleiner is dan de afbeelding. Als de breedte of hoogte van het frame en de afbeelding gelijk zijn, wordt
het object behandeld als schuifbare inhoud.

Als u een poster aan de overlay Pannen en zoomen wilt toevoegen, maakt u een frame dat dezelfde afmetingen heeft als de afbeeldings-
pan, en plaatst u dit over de overlay Pannen en zoomen. Als de gebruiker op de poster tikt, wordt de afbeeldings-pan geactiveerd en de
poster verborgen. De poster wordt weer weergegeven als de gebruiker dubbeltikt op de afbeeldings-pan.

3. Wijzig de beginweergavevergroting door met het gereedschap Direct selecteren de afbeelding (niet het frame) te selecteren en de afbeelding
te schalen.

U kunt een vergrotingspercentage van 100% of lager voor de afbeelding instellen. Het maximale schalingspercentage is 100%.

4. Selecteer het afbeeldingsframe en open het deelvenster Folio Overlays. Klik op het tabblad Pannen en zoomen en selecteer vervolgens
Aan.

Als u een hele pagina van een artikel wilt zoomen met knijpbeweging, maakt u een artikel met PDF-afbeeldingsindeling. Zie Zoomen met
knijpbeweging inschakelen voor artikelen.

Richtlijnen voor pannen en zoomen

Belangrijk:

Het weergavegebied moet momenteel rechthoekig zijn.

U bereikt het beste resultaat met .jpeg-afbeeldingen.

Als u een pan-en-zoomoverlay maakt die groter is dan 2000 x 2000-pixels in 72 ppi, moet u de overlay grondig testen op het mobiele
apparaat. Bij grote afbeeldingen neemt de bestandsgrootte toe en dit kan leiden tot geheugenproblemen op mobiele apparaten.

Als algemene regel geldt dat u ervoor moet zorgen dat de afbeelding precies de gewenste afmetingen heeft. Als u bijvoorbeeld een
afbeelding van 1024 x 1024 pixels wilt pannen binnen een weergavegebied van 200 x 200 pixels, maakt u een bestand van 1024 x 1024
pixels, met een pixeldichtheid van 72 ppi. Als u echter brondocumenten van 1024 x 768 pixels gebruikt in een folio van 2048 x 1536 pixels,
kan het gebruik van afbeeldingen van 72 ppi resulteren in verschillende beginweergaven op verschillende iPad-modellen. Als u dit wilt
voorkomen, maakt u een versie met hoge resolutie van de afbeelding in een HD-submap. Zie Multidefinitie-PDF-artikelen voor iOS-
apparaten maken.

De functie Pannen en zoomen kan niet worden gebruikt voor transparante afbeeldingen. Als een pagina met een afbeeldings-pan wordt
geladen, wordt de poster weergegeven en is de overlay zelf pas zichtbaar nadat erop is getikt. Als gebruikers dubbeltikken op de overlay,
verdwijnt deze en wordt de poster weergegeven. Als de afbeeldings-pan transparantie bevat, wordt de poster door de transparantie heen
weergegeven en lijkt het alsof er twee afbeeldingen zijn. U kunt als tijdelijke oplossing een MSO met twee statussen maken waarin de poster
een knop is in de eerste status die een koppeling vormt naar de pan- en zoomafbeelding in de tweede status.

Aanbevelingen van Adobe
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Overlays voor schuifbare frames

Opmerking:

Schuifrichting

Schuifindicaties

Oorspronkelijke positie van de inhoud

Indeling voor exporteren in PDF-artikelen

Opmerking:

U kunt een schuifbaar frame maken waarmee gebruikers kunnen schuiven om meer inhoud weer te geven. Dit is bijvoorbeeld handig als u een
receptenpagina maakt met instructies en een lijst met ingrediënten. Gebruikers kunnen dan met een veeggebaar alle instructies of de volledige lijst
met ingrediënten weergeven, zonder dat ze naar de volgende pagina hoeven te gaan.

De beginweergave voor schuifbare inhoud is standaard de linkerbovenhoek van het containerframe. U wijzigt de beginweergave echter zodat deze
is gebaseerd op de locatie van het inhoudsframe.

U kunt alle interactieve overlays toevoegen aan schuifbare frames (zie Interactieve overlays insluiten). De voorgaande methode voor het maken
van schuifbare frames met behulp van lagen wordt niet meer ondersteund.

1. Als u een verticaal schuifbaar frame wilt maken, maakt u een inhoudsframe en een containerframe.

Het inhoudsframe kan een tekstframe, een afbeelding of een groep objecten zijn.

In het inhoudsframe kunt u elk gewenst interactief object opnemen, uitgezonderd een presentatie. Voeg de interactieve objecten als
verankerde objecten toe aan het tekstframe of groepeer interactieve objecten met andere objecten.

2. Verplaats het inhoudsframe naar het beginweergavegebied ten opzichte van het containerframe.

Als u de standaardinstellingen gebruikt, wordt het inhoudsframe uitgelijnd op de linkerbovenhoek van het containerframe. U kunt de
documentlocatie van het inhoudsframe echter gebruiken om de beginweergave te bepalen.

3. Selecteer het inhoudsframe en kies Bewerken > Knippen.

Om onregelmatig gedrag te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de inhoud in het lay-outpaginagebied en niet op het plakbord wordt
weergegeven.

4. Selecteer het containerframe en kies Bewerken > Plakken in.

Wanneer u het inhoudsframe in het containerframe plakt, gaat de actie van alle knoppen met een MSO-statusactie verloren.
Selecteer de knop en voeg de actie weer toe. (De selectieknoppen in de werkbalk zijn bijzonder handig voor het selecteren van verborgen
knoppen. Het deelvenster Lagen is een andere manier om geneste objecten te selecteren.)

5. Open het deelvenster Folio Overlays terwijl het containerframe nog is geselecteerd. Klik op het tabblad Schuifbaar frame en geef vervolgens
deze opties op.

Kies Automatisch detecteren om de schuifrichting te bepalen op basis van de hoogte en breedte van het containerframe en
het inhoudsframe. Als de hoogte van de frames overeenkomt maar de breedte afwijkt, schuift de inhoud alleen horizontaal. Om ervoor te
zorgen dat de inhoud slechts in één richting schuift, zelfs als het containerframe smaller en korter is dan het inhoudsframe, kiest u
Horizontaal of Verticaal. De opties Horizontaal en Verticaal werken hetzelfde als Automatisch detecteren.

Selecteer Verbergen als u geen schuifbalken wilt weergeven tijdens het schuiven.

Selecteer Linksboven om als beginweergave het inhoudsframe uit te lijnen op de linkerbovenhoek
van het containerframe. Selecteer Documentpositie gebruiken om de locatie van het inhoudsframe als beginweergave te gebruiken.

Als uw schuifbare frame verschijnt een artikel dat gebruikmaakt van PDF-indeling, kunt u
kiezen voor Bitmap of Vector. Vector is vooral handig als u één folio voor zowel SD als HD iPads of HD iPhones maakt. De optie Vector
biedt scherpere tekst bij weergave van het folio op een HD iOS-apparaat, maar het laden duurt even. Voor de beste resultaten gebruikt u
Vector voor schuifbare kaders met veel tekst, en Raster voor schuifbare kaders op basis van afbeeldingen, of bij het maken van
afzonderlijke weergaven voor SD- en HD iOS-apparaten. Wanneer u Rasterafbeeldingen selecteert, wordt de schuifbare kaderinhoud
opnieuw berekend voor een resolutie van niet meer dan 72 ppi.

Gebruik de gratis app DPS Tips om voorbeelden weer te geven van schuifbare frames, waaronder geneste schuifbare frames en
effecten met uitschuiftabs.

Geavanceerde schuifbare frames

In deze video ziet u hoe Johannes
schuifbare frames gebruikt om een
vervagend effect te maken.... Meer
informatie

door Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...
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Video over het schuiven van inhoud

Uitschuiftabs maken

Schuivende presentaties maken

Aanbevelingen van Adobe
Overzicht van interactieve overlays

http://goo.gl/qbWE4
Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

In de video van Colin ziet u hoe gemakkelijk
de nieuwe techniek voor het schuiven door
inhoud is en dat u in dit soort inhoud nu ook
hyperlinks en knoppen kunt opnemen....
Meer informatie

http://goo.gl/A7WsB

door Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

In de video van Colin kunt u zien hoe u
schuifbare frames kunt gebruiken om
uitschuiftabs of -lades te maken.... Meer
informatie

http://goo.gl/3Oywd

door Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

Terry laat zien hoe u schuivende
presentaties maakt die afbeeldingen,
bijschriften en zelfs films kunnen bevatten....
Meer informatie

http://tv.adobe.com/watch/creative-suite-podc...

door Terry White 
http://terrywhite.com/tech...

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help
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Presentatie

Schuifbare frames

U kunt interactieve overlays insluiten in schuifbare frames of presentaties (objecten met meerdere statussen). Het is echter niet mogelijk een
object met meerdere statussen in te sluiten in schuifbare frames of in een andere presentatie.

U kunt een aantal verschillende methoden gebruiken om overlays toe te voegen aan een presentatiestatus. U kunt een status
selecteren en Plakken in kiezen. U kunt de overlay uitlijnen met het object met meerdere statussen, beide selecteren en het object vervolgens in
de geselecteerde status plakken of een nieuwe status maken. Het is ook mogelijk de overlay met andere objecten te groeperen, die groep uit te
lijnen met nog meer objecten en vervolgens het object met meerdere statussen te maken.

Maak de interactieve overlay, zoals een serie afbeeldingen of een knop. U kunt het overlay-object dan groeperen met andere
objecten in het inhoudsframe of de overlay in tekst plakken om een geankerd object te maken. Plak het inhoudsframe vervolgens in het
containerframe en selecteer Alleen pannen in het deelvenster Folio Overlays.

Houd u aan de volgende richtlijnen:

U kunt knoppen toevoegen aan een schuifbaar frame waarmee u de statussen in een presentatie verandert. Wanneer u de knop in het
inhoudsframe plakt, wordt de op de status gebaseerde knopactie verwijderd. Selecteer de knop nogmaals en maak de actie opnieuw. Als de
knop verborgen is, selecteert u het object met de pictogrammen Inhoud selecteren en Volgende selecteren in het regelpaneel.

Een object met meerdere statussen kan pas een interactieve presentatie worden als een actie een of meer statuswijzigingen activeert.
Anders wordt alleen de huidige status weergegeven in de viewer. Als u een presentatie wilt maken van de MSO, selecteert u een optie,
zoals Automatisch afspelen in het deelvenster Folio Overlays. U kunt ook een knop met een MSO-statusactie maken. Een knop in een status
maakt de MSO echter nog niet interactief. Als u alleen knoppen in de MSO wilt gebruiken voor het wijzigen van dia's, maakt u een
onzichtbare 'nepknop' buiten de MSO en maakt u deze interactief.

U brengt een hotspoteffect tot stand wanneer u een knop combineert met een object met twee statussen waarin één status leeg is. Door
bijvoorbeeld op een knop te tikken, kan een serie afbeeldingen of een webinhoud-overlay worden geactiveerd.

Zie Geavanceerde overlays in de app DPS Tips voor meer voorbeelden van ingesloten overlays, waaronder in presentaties geneste
presentaties.

Aanbevelingen van Adobe
Aanbevolen werkwijzen voor het maken van overlays
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Video-overlays
Ondersteunde videobestanden die u in InDesign plaatst, worden afgespeeld wanneer u hierop tikt in de viewer. Gebruik voor videobestanden een
indeling die compatibel is met Apple iTunes, bijvoorbeeld een .mp4-bestand met h.264-codering. Gebruik bij het maken van de video een
basislijnprofiel voor optimale compatibiliteit met Android-apparaten. Gebruik mp4- in plaats van mov-bestanden, die niet in de webviewer worden
ondersteund. Als uw video niet goed wordt afgespeeld in de viewer, moet u de video opnieuw coderen naar .mp4 h.264 met Adobe Media
Encoder of een hulpprogramma van derden, zoals Handbrake.

Aanbevolen procedures voor videobestanden
Voor iOS-viewers kunt u de video inline of op volledig scherm afspelen. Voor Android-viewers kunt u de video alleen op volledig scherm
afspelen.
U kunt een videobestand instellen om te worden afgespeeld wanneer gebruikers op het weergavegebied tikken of u kunt aparte knoppen
maken met de actie Video. De opties Afspelen, Pauzeren en Stoppen worden ondersteund. De acties Hervatten en Alles stoppen worden niet
ondersteund.
Voor optimale resultaten bij inline video's moet u een film met de juiste afmetingen maken, bijvoorbeeld 400 x 300 pixels. Overweeg films
voor volledig scherm in te stellen op 1024 pixels breed. De maximale videogrootte voor HD iPad is 1920 x 1080, hoewel de grootte van het
folio toeneemt als u zo'n grote video maakt. Sommige uitgevers adviseren, voor een goede balans tussen bestandsgrootte en kwaliteit, 10 tot
12 MB per minuut film te gebruiken. Voor het verkleinen van de videogrootte gebruiken sommige uitgevers Adobe Media Encoder of een
toepassing van derden, zoals HandBrake. Zie het artikel Compressing Videos for Use in DPS (alleen Engelstalig) van Keith Gilbert voor meer
informatie.
U kunt een URL opgeven om alleen video te streamen vanaf een http-website. Als u een video wilt streamen met een https-website, zoals
YouTube of Vimeo, moet u een webinhoudsoverlay maken. In InDesign CS6 of hoger kunt u de opdracht HTML invoegen gebruiken om de
ingesloten code van een YouTube-clip in te voegen. Zorg dat de ingesloten code een voorvoegsel “http://” bevat, zoals
src="http://www.youtube.com/..." Voor optimale resultaten stelt u de overlay in op Automatisch afspelen en voegt u een posterafbeelding
toe boven op de overlay. Raadpleeg de uitgave over geavanceerde overlays van de gratis app DPS Tips voor voorbeelden en instructies.
Video's stoppen met afspelen wanneer gebruikers naar een ander artikel gaan, maar blijven doorspelen wanneer gebruikers naar een andere
pagina in het artikel gaan. Als u wilt dat de video met afspelen stopt als de gebruiker naar een andere pagina gaat, kunt u instellen dat
automatisch een dummy-video moet worden afgespeeld. Zie het artikel Stop a video when going to the next page of an article (alleen
Engelstalig) van Johannes Henseler voor meer informatie.
U kunt video (inclusief streaming video) toevoegen aan HTML-artikelen. Zie HTML-artikelen importeren.

Video-overlays maken

1. Kies Bestand > Plaatsen en plaats de video in uw document.

2. Selecteer het geplaatste object, open het deelvenster Media (Venster > Interactief > Media) en geef een poster op.

Voor een videobestand kunt u een afbeelding kiezen of een frame uit de video opgeven. U bereikt het beste resultaat met een afbeelding
die aangeeft dat het pagina-item interactief is. U kunt ook eenvoudig een posterafbeelding maken door een niet-interactief object (zoals een
transparante afspeelknop) boven op het video-object te plaatsen.

3. Selecteer het video-object en geef een of meer van de volgende opties in het deelvenster Folio Overlays op.
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URL of bestand

Automatisch afspelen

Op volledig scherm afspelen (alleen iOS)

Controller tonen bij tikken (alleen iOS)

Pauzeren niet toestaan (alleen iOS)

Stoppen bij laatste frame (alleen iOS)

 

Geef een URL om een video te streamen of klik op de map en geef een videobestand op als u dit nog niet hebt geplaatst.
Als u een URL voor streaming opgeeft, worden alle opties in de overlay ondersteund, waaronder Automatisch afspelen en Op volledig
scherm afspelen.

Het streamen van een video wordt ondersteund voor http-URL's maar niet voor https. Services zoals YouTube en Vimeo worden niet
ondersteund. Gebruik in plaats daarvan webinhoudsoverlays, zoals beschreven in de sectie met aanbevolen procedures hierboven.

Als u een videobestand plaatst en een URL voor streaming opgeeft, heeft de eerste actie prioriteit. Wanneer u bijvoorbeeld eerst een URL
opgeeft en vervolgens een video plaatst, wordt in de overlay de URL gebruikt en niet de ingesloten film. (U kunt deze functie benutten door
een poster voor de streaming video te selecteren.)

Selecteer deze optie als u het videobestand wilt afspelen wanneer de pagina op het mobiele apparaat wordt
geladen. U kunt ook het aantal seconden vertraging opgeven. Automatisch afspelen wordt niet ondersteund voor Android-viewers.

Selecteert u deze optie, dan wordt de video op een volledig scherm afgespeeld. Als u deze
optie niet selecteert, wordt de video afgespeeld binnen het begrenzingsgebied. Houd er rekening mee dat alle video's op Android-apparaten
op volledig scherm worden afgespeeld.

Als u deze optie selecteert, wordt een controllerbalk met pauze- en afspeelknoppen weergegeven
als tijdens het afspelen op de inlinevideo wordt getikt. Selecteert u deze optie niet, dan wordt de video onderbroken en weer gestart als
hierop wordt getikt.

Als u deze optie selecteert, kunnen gebruikers niet op de video tikken om deze te onderbreken of te
stoppen. Deze optie is alleen beschikbaar als automatisch afspelen is geselecteerd en afspelen op volledig scherm niet is geselecteerd.

Selecteer deze optie om het laatste videobeeld weer te geven wanneer de inlinevideo stopt met
afspelen. Deze optie is alleen beschikbaar als afspelen op volledig scherm niet is geselecteerd.

Aanbevelingen van Adobe
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Folio's maken
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Overzicht van het deelvenster Folio Builder
Aanmelden bij het deelvenster Folio Builder
Een folio maken
Folio-eigenschappen wijzigen
Offlinefolio's maken
Folio's delen
Folio's kopiëren
Een folio verwijderen

Een folio bevat een of meer artikelen voor digitale publicatie. Een folio wordt weergegeven als een uitgave in de bibliotheek van de Adobe
Content Viewer of van een aangepaste viewer voor meerdere uitgaven. Als u een aangepaste viewer voor één uitgave maakt, bevat het folio de
inhoud van de desbetreffende viewer-app.

Overzicht van het deelvenster Folio Builder

Gebruik het deelvenster Folio Builder om folio's te maken en artikelen toe te voegen. Als u het deelvenster wilt openen, kiest u Venster > Folio
Builder (InDesign CS6) of Venster > Uitbreidingen > Folio Builder (InDesign CS5 of CS5.5). In het deelvenster Folio Builder worden de folio's
weergegeven waartoe u toegang hebt. Het deelvenster Folio Builder heeft drie weergaven: de folio-, artikel- en lay-outweergave. Voer een van de
volgende handelingen uit om te navigeren:

Dubbelklik op een folio of klik op de pijl rechts van het folio om de artikelen in het folio weer te geven.

Dubbelklik op een artikel of klik op de pijl rechts van het artikel om de lay-out van het artikel weer te geven.

Klik op het pijlpictogram in de linkerbovenhoek van het deelvenster om een niveau omhoog te gaan.

 
Deelvenster Folio Builder 
A. Folioweergave B. Artikelweergave C. Lay-outweergave 

Getoonde folio's filteren

Als u wilt bepalen welke folio's moeten worden weergegeven, kiest u Alles, Alles lokaal, In de cloud (om lokale folio's te verbergen), Privé (om
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gedeelde folio's te verbergen) of Gedeeld in het vervolgkeuzemenu in de folioweergave.

Folio's sorteren

Kies een optie in het vervolgkeuzemenu Sorteren van de Folioweergave om te bepalen in welke volgorde de folio's dienen te worden gesorteerd in
het deelvenster Folio Builder. Selecteer Lijst omkeren om de volgorde voor een geselecteerde folio om te keren.

Aanmelden bij deelvenster Folio Builder

Aanmelden in het deelvenster Folio Builder is optioneel. Door aanmelden in het deelvenster kunt u folio's uploaden naar de site acrobat.com. U
kunt folio's vervolgens downloaden naar de Adobe Viewer Content op een mobiel apparaat en folio's delen met andere gebruikers. Als u zich niet
aanmeldt in het deelvenster, kunt u nog steeds lokale folio's maken en voorvertonen en kunt u een Single Edition-app maken. Gebruik een
geverifieerde Adobe-id om u aan te melden bij het deelvenster Folio Builder.

1. Controleer of uw computer is verbonden met internet

2. Klik in het deelvenster Folio Builder op Aanmelden en meld u vervolgens aan met een geverifieerde Adobe-id.

3. Als u geen geverifieerde Adobe-id hebt, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

Als u een Enterprise- of Professional-abonnement op DPS hebt, gebruikt u het hulpmiddel Account Administration om een Adobe-id met
een toepassingsrol te maken. Gebruik de juiste Adobe-id om u aan te melden bij het deelvenster Folio Builder. Zie Het hulpmiddel
Account Administration.

Als u een Adobe-id wilt controleren om met DPS te werken, gaat u naar https://digitalpublishing.acrobat.com/nl/ en klikt u op Account
maken. Meld u aan voor een account met een geldig e-mailadres. Er wordt vervolgens een verificatiebericht naar u verzonden. Open dat
bericht en controleer het. Gebruik die Adobe-id vervolgens om u aan te melden bij het deelvenster Folio Builder. Zie Adobe-id's
gebruiken voor digitale publicaties.

Een folio maken

Een folio is een collectie artikelen. Iedereen met InDesign CS5 of hoger kan folio's maken.

Wanneer u zich aanmeldt en een folio maakt, wordt er een werkruimte gemaakt op de webserver acrobat.com. De inhoud van elk artikel dat u
toevoegt aan het folio, wordt geüpload naar die werkruimte.

1. Als u het deelvenster Folio Builder wilt openen, kiest u Venster > Uitbreidingen > Folio Builder (InDesign CS5 of CS5.5) of Venster > Folio
Builder (InDesign CS6).

2. Als u zich nog niet hebt aangemeld, klikt u op Aanmelden en meldt u zich aan met een geverifieerde Adobe-id.

Als u zich niet aanmeldt bij het deelvenster Folio Builder, kunt u een offlinefolio maken. Vervolgens kunt u dat offlinefolio uploaden nadat u
zich hebt aangemeld.

3. Klik op Nieuw om een nieuw folio te maken.

U kunt ook Bestand > Nieuw > Folio kiezen in InDesign CS6 om een folio te maken.

4. Geef de volgende instellingen op en klik op OK.
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Folio Name

Viewerversie

Doelapparaat

Stand

Standaardindeling

Standaard JPEG-kwaliteit

Voorvertoning van omslag

 
Een nieuw folio maken.

Geef de folionaam op. De folionaam komt niet overeen met de publicatienaam die wordt weergegeven in de viewer. De
folionaam wordt alleen intern gebruikt, dus gebruik een eenvoudige naam en vermijd het gebruik van uitgebreide tekens. Het
maximumaantal tekens voor de folionaam is 60.

Geef de versie van de doelviewer op. Deze optie is vooral handig als de nieuwste versie van de Adobe Content Viewer nog
moet worden goedgekeurd of als u folio's voor een eerdere viewer-app maakt, die nog niet is bijgewerkt. Nadat u een folio hebt gemaakt,
kunt u folio-eigenschappen bewerken om naar een hogere versie te gaan, maar u kunt niet teruggaan naar een vorige versie. In plaats
daarvan moet u een nieuw folio maken. U kunt geen viewerversie lager dan versie 20 opgeven.

Selecteer het doelapparaat of geef de aangepaste afmetingen van het doelapparaat op, zoals 2048 x 1536 voor een HD
iPad.

Houd er bij het opgeven van de foliogrootte voor het doelapparaat rekening mee of er op het apparaat een navigatiebalk wordt
weergegeven. Op sommige Android-apparaten wordt bijvoorbeeld een navigatiebalk van 48 of 75 pixels weergegeven, waardoor de viewer
de schaal van een folio met een grootte van 1280 x 800 aanpast. Maak in plaats daarvan een kleiner folio (zoals 1205 x 725) voor folio's
met twee richtingen. Zie Documenten maken voor meerdere apparaten.

Geef aan of het folio alleen staand, alleen liggend of beide richtingen moet zijn. Als u een voorvertoning van het folio wilt weergeven
of het folio wilt publiceren, moet de richting van alle artikelen overeenkomen met de richting van het folio. Als bijvoorbeeld een folio met twee
richtingen een artikel met bevat alleen de richting Staand bevat, kan het folio niet worden gedownload naar de Adobe Content Viewer-
bibliotheek.

Kies een standaardoptie voor het folio. Afzonderlijke artikelen kunnen afwijkende indelingsinstellingen voor de hebben.

Kies Automatisch als u wilt dat automatisch wordt bepaald of de pagina's worden geëxporteerd als JPEG of PNG. Als u PDF kiest, kunnen
gebruikers met een knijpbeweging in- en uitzoomen, blijven vectoren behouden en worden de bestanden minder groot. Het is vooral
belangrijk de standaardindeling op te geven als u meerdere artikelen importeert. Wanneer meerdere artikelen worden geïmporteerd, wordt de
standaardafbeeldingsindeling gebruikt. Zie De verschillen tussen de afbeeldingsbestandsindelingen .JPG, .PNG en PDF.

Als u Automatisch of PDF hebt geselecteerd als standaardindeling, geeft u de JPEG-kwaliteit op. Een hogere
kwaliteit betekent een groter bestand.

Een voorbeeldafbeelding vertegenwoordigt elk folio dat is toegevoegd aan de viewer in de viewerbibliotheek.
Geef de staande en liggende omslagafbeelding op. Maak omslagafbeeldingen als 72-dpi JPG- of PNG-bestanden met dezelfde
pixelafmetingen als het doelapparaat, bijvoorbeeld 1024 x 768.
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Offlinefolio maken
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Publication Name

Opmerking:

Viewerversie

Opmerking:

Selecteer deze optie als u de folio-inhoud op dit moment niet wilt uploaden naar de server. U kunt later Uploaden naar
de Folio Producer kiezen in het deelvenstermenu om folio-inhoud te uploaden.

Raadpleeg Problemen met de Folio Builder oplossen en Problemen met het uploaden van artikelen in het deelvenster Folio Builder oplossen voor
informatie over het oplossen van problemen met de Folio Builder.

Folio-eigenschappen wijzigen

Nadat u een folio hebt gemaakt, kunt u het dialoogvenster Eigenschappen van folio gebruiken om een publicatienaam op te geven, de viewer-
versie te wijzigen en afbeeldingen voor de voorvertoning van het omslag te kiezen. Sommige folio-eigenschappen zoals afdrukstand,
afbeeldingsindeling en folioformaat kunnen niet in het dialoogvenster Eigenschappen van folio worden bewerkt. Maak indien nodig een nieuw folio
met de juiste instellingen.

Als u klaar bent om uw folio te publiceren, gebruikt u de Organizer van de Folio Producer om folio-eigenschappen op te geven voor publicatie.

1. Selecteer in het deelvenster Folio Builder het folio dat u wilt bewerken.

2. Kies Eigenschappen van folio in het menu van het deelvenster Folio Builder.

 
Folio-eigenschappen bewerken

3. Geef de volgende instellingen op en klik vervolgens op OK.

De publicatienaam die u opgeeft, wordt weergegeven in de viewerbibliotheek. Als u echter dezelfde
publicatienaamwaarde gebruikt voor alle folio's die worden weergegeven in uw app en als u dezelfde waarde gebruikt die voor Title (Library
View) in de DPS App Builder is opgegeven, wordt de publicatienaam standaard weggelaten uit de bibliotheek.

Het maximumaantal tekens voor de publicatienaam is 60.

Voorkom problemen door alleen alfanumerieke of numerieke tekens in de publicatienaam te gebruiken. Gebruik geen speciale
tekens zoals apostrofs ('), anders kunnen er onverwachte resultaten optreden zoals het foutbericht [svr.InvalidParameter].

Als u een andere viewerversie voor het folio wilt opgeven, selecteert u de desbetreffende versie. U kunt wel een nieuwere
versie, maar niet een eerdere versie selecteren. Als u een eerdere versie als doelviewer wilt instellen, moet u een nieuw folio maken.

Wanneer de viewerversie van een folio wordt bijgewerkt, worden de artikelen in dat folio niet automatisch bijgewerkt. Als u een nieuwe
functie wilt benutten die in de hogere viewerversie werkt, dient u ook de artikelen bij te werken.

Als u een folio bewerkt dat vóór versie 20 is gemaakt, vergeet dan niet een instelling voor de viewerversie op te geven.
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Right-Edge Binding

Voorvertoning van omslag

Folio Name

Publication Name

Folio Number

Publication Date

Product ID

Als u deze optie selecteert, worden artikelen niet van links naar rechts weergegeven in de viewer, maar van rechts
naar links. Deze optie is met name van belang voor Aziatische talen.

Een voorbeeldafbeelding vertegenwoordigt elk folio dat is toegevoegd aan de viewer in de viewerbibliotheek.
Geef de staande en liggende omslagafbeelding op. Maak omslagafbeeldingen als 72-dpi JPG- of PNG-bestanden met dezelfde
pixelafmetingen als het doelapparaat, bijvoorbeeld 1024 x 768.

4. Als u aanvullende folio-eigenschappen wilt wijzigen voor het publiceren van een folio, kiest u Folio Producer in het menu van het deelvenster
Folio Builder en geeft u instellingen op in de Organizer van de Folio Producer. Zie De Organizer van de Folio Producer.

De folionaam wordt weergegeven in de Folio Producer en in het deelvenster Folio Builder, maar is niet zichtbaar in de viewer.
Als u uitvoeringen maakt voor verschillende apparaten, moet u ervoor zorgen dat u voor alle uitvoeringen dezelfde folionaam instelt.

De naam van de publicatie wordt weergegeven in de viewerbibliotheek en in de navigatiebalk van de viewer. Maar als
dezelfde publicatienaam voor alle folio's in een app wordt gebruikt, wordt de publicatienaam met opzet niet weergegeven in de bibliotheek.

Het maximumaantal tekens voor de publicatienaam is 60.

Het folionummer kan bestaan uit een nummer of een beschrijving, zoals ''mei 2013''. Het maximumaantal tekens voor het
folionummer is 60.

 
De publicatienaam en het folionummer worden in de viewer weergegeven.

De instelling van Publication Date bepaalt de volgorde van folio's in de bibliotheek. De nieuwste folio's staan bovenaan.
De instelling van Publication Date is met name van belang voor abonnementsviewers waarin klanten het recht hebben op toegang tot folio's
binnen een specifieke tijdsduur, zoals bepaald door de instelling van Publication Date. Voor de beste resultaten selecteert u handmatig een
instelling voor de publicatiedatum.

De product-id die u hebt opgegeven toen u het folio publiceerde, wordt weergegeven. U kunt dit veld niet rechtstreeks
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Locked

Cover Previews

Beschrijving

Library Filter

Right-Edge Binding

Cover Date
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bewerken. De product-id is vooral belangrijk voor handelsversies van folio's. Deze id koppelt het folio aan de product-id van de aankoop in
de app in de App Store. Het maximumaantal tekens voor de product-id is 60.

Er wordt een vinkje weergegeven in de kolom Published als het folio is gepubliceerd.

Selecteer deze optie om te voorkomen dat anderen een nieuwe versie van het artikel kunnen uploaden of de metagegevens van
het artikel kunnen wijzigen. Er wordt dan een vergrendelingspictogram weergegeven naast het artikel in het deelvenster Folio Builder van
alle gebruikers die toegang hebben tot het folio.

Geef PNG- of JPG-bestanden op voor de afbeeldingen die in de viewerbibliotheek worden weergegeven.

De beschrijving wordt weergegeven in de viewer-bibliotheek en in de navigatiebalk van de viewer.

Voer de filternaam in voor elk folio in uw app. Het maximumaantal tekens voor de bibliotheekfilter is 60. Zie Bibliotheekfilters
maken.

Als u deze optie selecteert in het gedeelte Folio Details, worden artikelen niet van links naar rechts weergegeven in
de viewer, maar van rechts naar links. Deze optie is met name van belang voor Aziatische talen.

Cover Date is een extra besturingselement voor metagegevens waarmee bepaalde uitgevers met een Enterprise-abonnement
meer controle krijgen over directe machtigingen.

Offlinefolio's maken

Een offlinefolio, ofwel een lokaal folio, wordt niet geüpload naar de acrobat.com-service op het web. Het is vooral nuttig om een offlinefolio te
maken wanneer u geen verbinding hebt met internet of als de service acrobat.com tijdelijk niet beschikbaar is.

U kunt een geüpload folio niet omzetten in een offlinefolio.

 
Met een pictogram wordt aangegeven dat een folio offline is.

1. Als u een offlinefolio wilt maken, voert u een van de volgende handelingen uit:

Klik op Nieuw folio maken in het deelvenster Folio Builder wanneer u niet bent aangemeld.

Klik op Nieuw folio maken in het deelvenster Folio Builder en selecteer Offlinefolio maken.
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Het delen van folio's opheffen

Een met u gedeeld folio verwijderen
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2. Voeg artikelen toe en bewerk het folio.

U kunt een voorvertoning van offlinefolio's weergeven op uw bureaublad of Voorvertonen op apparaat gebruiken. Zie Voorvertoning van
folio's en artikelen weergeven.

Wanneer u een voorvertoning weergeeft van een offlinefolio of een offlinefolio uploadt, wordt het folio automatisch bijgewerkt om wijzigingen
aan de InDesign-brondocumenten door te voeren. U hoeft niet Bijwerken te kiezen om een offlinefolio bij te werken.

3. Als u het folio wilt uploaden, meldt u zich aan bij het deelvenster Folio Builder, selecteert u het folio en kiest u Uploaden naar de Folio
Producer in het deelvenstermenu.

U kunt een offlinefolio alleen uploaden als de bronbestanden beschikbaar zijn.

Nadat u een folio hebt geüpload, kunt u dat folio niet lokaal maken.

Folio's delen

Deel een folio als u wilt dat andere mensen het folio waaraan u werkt kunnen bekijken of als u hun toegang tot het folio wilt geven. Als u
bijvoorbeeld een advertentie maakt voor een uitgever, kunt u het folio dat uw advertentie bevat met de uitgever delen. Of als u een uitgever bent,
kunt u een folio met verschillende ontwerpers delen zodat ze artikelen kunnen uploaden.

Wanneer u een artikel in het gedeelde folio bijwerkt, krijgen de ontvangers een melding dat er een update beschikbaar is wanneer ze de
bibliotheek in de Adobe Content Viewer openen. Als u niet wilt dat ontvangers updates te zien krijgen, heft u het delen van het folio op.

1. Selecteer een folio in het deelvenster Folio Builder.

2. Kies Delen in het deelvenstermenu Folio Builder.

3. Typ in het dialoogvenster Delen de e-mailadressen van de mensen met wie u het folio wilt delen. Gebruik een komma of een puntkomma
om de e-mailadressen van elkaar te scheiden. Druk op Tab om naar het volgende veld te gaan.

4. Typ het onderwerp en het bericht en klik vervolgens op Delen.

Als ontvangers de Adobe Content Viewer op een mobiel apparaat openen, kan het gedeelde folio worden gedownload.

Als ontvangers het folio openen in het deelvenster Folio Builder, wordt er een pictogram voor delen  weergegeven naast de folionaam in de
Folio Builder. Ontvangers kunnen het folio openen en er artikelen aan toevoegen. Ze kunnen bestaande artikelen echter niet bewerken.

Als u een folio niet meer met anderen wilt delen, selecteert u het folio in het deelvenster Folio Builder en kiest u
Delen opheffen in het deelvenstermenu. Selecteer de ontvangers met wie u het folio niet meer wilt delen en klik op OK. Als u het delen van een
folio opheft, kan het folio niet langer meer worden gedownload en wordt het verwijderd uit het deelvenster Folio Builder van de
gemeenschappelijke ontvangers. Folio's die al naar apparaten zijn gedownload, worden echter niet verwijderd. Wanneer u een gedeeld folio
verwijdert, kan het ook niet meer worden gedownload.

Als iemand een folio met u heeft gedeeld en u er geen toegang meer toe wenst, selecteert u het folio in het
deelvenster Folio Builder en klikt u op de prullenmand. Door het gedeelde folio te verwijderen, verwijdert u uw gegevens van de lijst met gedeelde
ontvangers van de eigenaar.

Folio's kopiëren

U kunt een folio van uw account kopiëren of een folio kopiëren dat met u wordt gedeeld van een andere account. Door het kopiëren van een
gepubliceerd of niet-gepubliceerd folio wordt een nieuw folio gemaakt op de server van de Folio Producer (acrobat.com) en niet op de Distribution
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Service. U kunt het gekopieerde folio vervolgens bewerken en publiceren. Als het folio van een andere computer met u is gedeeld, kunt u de
bronbestanden ophalen en de artikelen opnieuw koppelen om de folio-inhoud te bewerken. Vergrendelde folio's kunnen niet worden gekopieerd.

1. Selecteer een folio in de Organizer van de Folio Producer en klik op Copy.

2. Geef de naam op voor de gekopieerde folio en klik op Copy.

Een folio verwijderen

Wanneer u een folio verwijdert, verwijdert u de werkruimte van de server en verwijdert u bovendien alle artikelen in dat folio. De brondocumenten
worden echter niet verwijderd. Als u een folio naar de Distribution Service hebt gepubliceerd, gebruikt u de Organizer van de Folio Producer om de
publicatie van dat folio ongedaan te maken voordat u het wist. Verwijder geen handelsversies van folio's en maak de publicatie ervan niet
ongedaan.

1. Wanneer het folio is gepubliceerd, klikt u op de knop Unpublish in de Organizer van de Folio Producer om het folio uit de Distribution
Service te verwijderen.

2. Selecteer een folio in het deelvenster Folio Builder en klik op de knop Prullenbak.

Als een folio in een viewer is gedownload voordat het werd verwijderd, blijft het in de viewerbibliotheek totdat het hieruit wordt verwijderd.
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Naam van artikel

Artikelindeling

JPEG-kwaliteit

Een artikel maken op basis van een geopend document
Een lay-out toevoegen aan een artikel
InDesign-artikelen importeren

Folio's bestaan uit artikelen. U kunt artikelen maken op basis van InDesign-documenten of HTML-bestanden. U kunt artikelen op twee manieren
aan een folio toevoegen: gebruik de knop Artikel toevoegen om artikelen te maken op basis van geopende InDesign-documenten of importeer
artikelen uit een map.

Een artikel maken op basis van een geopend document
Artikelen kunnen een of twee lay-outs hebben (staand en/of liggend) op het mobiele apparaat. Dit moet echter wel consistent zijn binnen het
gepubliceerde folio. Alle artikelen in het gepubliceerde folio moeten alleen-staand of alleen-liggend zijn of een dubbele richting hebben.

 
Weergave Artikelen

1. Open het InDesign-document dat is ontworpen voor digitale publicatie. Zie Digitale publicaties ontwerpen.

De documentafmetingen kunnen in twee gevallen afwijken van de foliogrootte.

De hoogte-breedteverhouding van het folio en de documentpaginagrootte zijn identiek. U kunt bijvoorbeeld documenten van 1024 x 768
pixels toevoegen aan een folio dat is ingesteld op een foliogrootte van 2048 x 1536 pixels omdat de hoogte-breedteverhouding van
beide 4:3 is.

Het document is ontworpen voor vloeiend schuiven. Als u bijvoorbeeld een document van 1024 x 2000 pixels met één pagina maakt,
moet het toegevoegde artikel worden ingesteld op Vloeiend schuiven.

2. Maak of open in het deelvenster Folio Builder het folio waarin het artikel wordt weergegeven.

3. Klik in de weergave voor artikelen van het deelvenster Folio Builder op Toevoegen.

4. Geef de volgende opties op en klik op OK.

Geef een naam op voor het artikel. De artikelnaam wordt niet weergegeven in de viewer. De artikelnaam wordt gebruikt
voor het maken van koppelingen tussen artikelen, dus gebruik een naam zoals ''Stadsgids'' in plaats van de bestandsnaam zoals
''stadsgids_h''. Het maximumaantal tekens voor de artikelnaam is 60.

Geef een afbeeldingsindeling voor het artikel op. U kunt bijvoorbeeld PDF kiezen voor een artikel om knijpen en zoomen
toe te staan. Zie De verschillen tussen de afbeeldingsbestandsindelingen .JPG, .PNG en PDF.

Als Automatisch of JPG is geselecteerd als afbeeldingsindeling, geeft u de JPEG-kwaliteit op. Een hogere kwaliteit betekent
een groter bestand.
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Vloeiend schuiven

Opmerking:

Naar boven

Naar boven

Stel het vloeiend schuiven in voor het artikel en niet alleen voor de lay-out die u toevoegt. Als u bijvoorbeeld alleen de
verticale lay-out aan een folio met twee richtingen toevoegt, kiest u Beide richtingen als het allebei lay-outs voor vloeiend schuiven zijn.
Selecteer Alleen horizontaal of Alleen verticaal als het een artikel met één richting is of als slechts één lay-out een lay-out met vloeiend
schuiven is.

Wanneer u een optie voor vloeiend schuiven selecteert in InDesign CS6, kunt u alternatieve lay-outs opgeven. Als uw
document voor vloeiend schuiven slechts één lay-out heeft, kiest u deze voor de juiste lay-out en kiest u Geen voor de andere lay-out die u
later toevoegt.

Een lay-out toevoegen aan een artikel
InDesign CS6- en InDesign CC-documenten kunnen meerdere lay-outs bevatten. Wanneer u een artikel toevoegt, kunt u zowel horizontale als
verticale lay-outs opgeven. Als u InDesign CS5 of CS5.5 gebruikt of slechts één lay-out hebt gemaakt in InDesign CS6 of CC, kunt u een lay-out
toevoegen vanuit een ander document. Als het artikel wordt weergegeven in een folio met een dubbele richting, is voor het artikel een tweede lay-
out vereist.

1. Open het InDesign-document dat is ontworpen in een andere lay-outrichting dan het bestaande artikel.

2. Dubbelklik in het deelvenster Folio Builder op het artikel waaraan u de tweede lay-out wilt toevoegen.

3. Klik in de weergave Artikelen van het deelvenster Folio Builder op Lay-out toevoegen. Als het document meerdere lay-outs bevat, geeft u de
gewenste lay-out op.

InDesign-artikelen importeren
Als u de juiste structuur en naamgevingsregels gebruikt, kunt u één artikel of een set artikelen importeren. Momenteel kunt u een InDesign CS6- of
CC-document met meerdere lay-outs niet importeren als artikel. Gebruik in plaats daarvan de optie Artikel toevoegen.

Wanneer u artikelen importeert, moet de hoogte- en breedteverhouding van de artikelen passen bij de hoogte- en breedteverhouding van het folio,
tenzij u een optie voor Soepele navigatie selecteert.

1. Maak een of meer mappen met InDesign-documenten. Zie Mappen voor geïmporteerde artikelen structureren.

2. Open in het deelvenster Folio Builder het folio waarin een of meer artikelen worden weergegeven.

3. Kies in de artikelweergave van het deelvenster Folio Builder de optie voor artikel importeren in het deelvenstermenu.

 
Dialoogvenster Artikel importeren

4. Voer een van de volgende handelingen uit:

Kies de optie voor één artikel importeren, klik op het pictogram van de locatiemap en geef een artikelmap op.

Kies de optie voor meerdere artikelen importeren, klik op het pictogram van de locatiemap en geef een foliomap met artikelmappen op.

5. Selecteer een instelling voor Soepele navigatie voor het artikel. Als u bijvoorbeeld een artikel importeert voor een folio met twee richtingen,
maar u alleen de horizontale lay-out geschikt wilt maken voor soepele navigatie, kiest u Horizontale richting.

6. Geef de instellingen voor de afbeeldingsindeling op en klik op OK.
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Als uw artikelmappen PNG-afbeeldingen bevatten op hetzelfde niveau als de InDesign-documenten, worden de afbeeldingen gebruikt als
inhoudsopgavepictogrammen. Als u meerdere artikelen importeert en de foliomap het bestand sidecar.xml bevat, wordt dat bestand gebruikt om de
volgorde van artikelen en de artikeleigenschappen te bepalen. Zie Een metagegevensbestand (sidecar.xml) maken voor het importeren van
artikelen.

Als uw artikelen niet correct worden geïmporteerd, raadpleegt u Problemen met het uploaden van artikelen in het deelvenster Folio Builder
oplossen.

Gerelateerde artikelen
Artikelen beheren
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Artikelen beheren

Naar boven

Artikeleigenschappen wijzigen
Een artikel bewerken en bijwerken
Een artikel kopiëren naar een ander folio
De naam van een artikel wijzigen
Een artikel verwijderen
De volgorde van artikelen wijzigen
Artikelen opnieuw koppelen aan bronbestanden

Gebruik het deelvenstermenu Folio Builder om artikelen bij te werken of te kopiëren, of de naam hiervan te wijzigen.

 
Het deelvenstermenu Folio Builder

Artikeleigenschappen wijzigen
De artikeleigenschappen die u opgeeft, bepalen hoe het artikel wordt weergegeven in de viewer. U kunt artikeleigenschappen wijzigen met behulp
van de optie Eigenschappen artikel in het deelvenster Folio Builder of via de Editor van de Folio Producer. U kunt ook het bestand sidecar.xml
gebruiken om metagegevens voor artikelen toe te passen op alle artikelen in een folio. U kunt dit tijdens het importeren van artikelen of op een
later tijdstip doen.

 
Eigenschappen artikel 
A. Beschrijving B. Tijdschriftsectie C. Titel D. Naamregel 
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Titel

Naamregel

Subkop

Beschrijving

Advertentie

Verbergen in inhoudsopgave

Soepele navigatie

Alleen horizontale veeggebaren

Voorvertoning van inhoudsopgave

1. Selecteer een artikel in het deelvenster Folio Builder.

2. Kies Eigenschappen artikel in het deelvenstermenu Folio Builder.

3. Geef de volgende opties op en klik op OK.

Geef de titel van het artikel op zoals het dient te worden weergegeven in de viewer. De waarde Titel is niet gelijk aan Naam van artikel
die in het deelvenster Folio Builder wordt weergegeven. Naam van artikel wordt gebruikt voor het maken van koppelingen tussen artikelen.
De titel wordt weergegeven in de weergaven van de inhoudsopgave en de folionavigatie. Het maximumaantal tekens voor de titel is 60.

Geef de naam van de auteur op. Het maximumaantal tekens voor de naamregel is 40.

De titel van een sectie in een tijdschrift, bijvoorbeeld “Recensies”, “Artikel” of “Column”. De subkop wordt weergegeven in de
weergaven van de inhoudsopgave en de folionavigatie. Het maximumaantal tekens voor de subkop is 35.

Beschrijf het artikel. De beschrijving verschijnt wanneer het folio wordt weergegeven in de modus Bladeren. De beschrijving
wordt weergegeven in de weergaven van de inhoudsopgave en de folionavigatie. Het maximumaantal tekens voor de beschrijving is 120.

Selecteer deze optie om het artikel te markeren als advertentie voor analyserapportage.

Selecteer deze optie om te voorkomen dat het artikel wordt weergegeven wanneer gebruikers op de knop
voor de inhoudsopgave op navigatiebalk van de viewer tikken.

Geef onder Soepele navigatie op of elk artikel continu blijft schuiven of wordt uitgelijnd op de pagina. Soepele navigatie
werkt alleen in staande richting, bij het omhoog en omlaag schuiven. Dit document mag geen meerdere pagina's bevatten. U kunt Soepele
navigatie (ook wel Vloeiend schuiven genoemd) instellen op alleen liggend, alleen staand of beide. Zie Artikelen met vloeiend schuiven.

Wanneer u Alleen horizontale veeggebaren selecteert voor een artikel, bladeren gebruikers door het
artikel door naar links en rechts te vegen in plaats van omhoog of omlaag. Deze optie werd voorheen “Afvlakken” genoemd. Zie Horizontaal
veeggebaar in artikelen.

Wanneer gebruikers tikken op de knop Inhoudsopgave op de navigatiebalk van de viewer, wordt naast
elk artikel een inhoudsopgavepictogram van 70 x 70 pixels weergegeven. Vanaf de eerste pagina van het artikel wordt automatisch een
standaardinhoudsopgavepictogram gegenereerd. Als u een ander pictogram wilt gebruiken, klikt u op het mappictogram en kiest u een PNG-
bestand. Gebruik PNG-bestanden van 70 x 70 pixels. Als u afbeeldingen wilt gebruiken die groter zijn dan 70 x 70 pixels, voegt u deze toe
aan de artikelmappen en importeert u deze.
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Order

Locked

Download Priority

Tags

Article Access

 
Inhoudsopgave van de viewer

4. Als u aanvullende artikeleigenschappen wilt wijzigen die niet in het dialoogvenster Eigenschappen artikel voorkomen, gebruikt u de Editor
van de Folio Producer. Kies Folio Producer in het deelvenstermenu om de Organizer van de Folio Producer te openen. Selecteer het folio en
kies Openen. Selecteer vervolgens het artikel en bewerk de volgende eigenschappen. Zie De Editor van de Folio Producer.

Voer cijfers in om de volgorde van de artikelen te wijzigen.

Vergrendel een artikel zodat dit niet kan worden bijgewerkt.

Wanneer klanten de aangepaste viewer downloaden, kunnen ze het bestand tijdens het downloaden bekijken. Tenzij u
de downloadprioriteit aanpast, wordt het eerste artikel het eerst en het laatste artikel het laatst gedownload.

Tags worden weergegeven in de bladermodus van de viewer. Het maximumaantal tekens voor tags is 75.

Deze optie bepaalt of een artikel in de webviewer beschikbaar is wanneer het artikel wordt gedeeld en als Enable Article
Preview is ingeschakeld. Als de versie van de folioviewer versie 26 of hoger is en als de artikelen in dit folio zijn bijgewerkt in het
deelvenster Folio Builder, kunt u Free, Metered of Protected kiezen. Als de versie van de folioviewer versie 25 of eerder is, kunt u Metered
of Protected kiezen.

Wanneer een artikel is gemarkeerd als Protected, is het niet beschikbaar voor weergave in de webviewer of in een handelsversie van
een folio met de voorvertoning van artikelen ingeschakeld.
Wanneer een artikel is gemarkeerd als Metered, wordt het artikel geüpload naar een server voor weergave in de webviewer. Klanten
kunnen artikelen die zijn gemarkeerd als Metered in de webviewer of in een handelsversie van een folio weergeven waarin de
voorvertoning van artikelen is ingeschakeld totdat ze de paywall-drempel bereiken die door de uitgever is ingesteld.
Wanneer een artikel als Free (alleen versie 26 en hoger) is gemarkeerd, is het artikel beschikbaar voor voorvertoning in de webviewer
en in een handelsversie van een folio waarin de voorvertoning van artikelen is ingeschakeld. Het weergeven van gratis artikelen telt niet

113

http://idiom-q-win-1/content/help/nl/digital-publishing-suite/help/folio-producer-editor.html#folio_producer_editor


Allow Access to Entitlement Information

Sectie

Naar boven

Naar boven

Naar boven

Naar boven

mee voor de paywall-drempel.

Zie Delen via sociale media gebruiken en Methoden voor het aanbieden van gratis inhoud voor meer informatie.

U kunt een HTML-artikel maken dat verwijst naar de Reading API. Deze optie is ook
beschikbaar in Webinhoud-overlays. Zie DPS uitbreiden met HTML en JavaScript voor meer informatie.

Als u een folio in secties verdeelt, bijvoorbeeld Sport, Zakelijk en Mode, moet u een sectienaam voor elk artikel in het folio opgeven.
Het maximumaantal tekens voor secties is 60. Zie Secties maken.

Een artikel bewerken en bijwerken
Als u een artikel of een artikellay-out maakt, wordt de inhoud van het InDesign-document geüpload naar de werkruimte op de server. Als u een
document dat deel uitmaakt van een artikel, bewerkt en opslaat, worden de wijzigingen alleen lokaal opgeslagen totdat u het artikel bijwerkt. U
kunt meerdere artikelen selecteren en bijwerken.

1. Als u een document wilt bewerken, dubbelklikt u op een lay-out in het deelvenster van de Folio Builder en brengt u de wijzigingen aan. U
kunt elke gewenste methode gebruiken om het document te openen.

U hoeft niet aangemeld te zijn of verbinding te hebben om een artikeldocument te bewerken.

2. Nadat u het document hebt bewerkt en opgeslagen, meldt u zich aan bij het deelvenster Folio Builder en selecteert u het artikel dat het
document bevat dat u hebt bewerkt.

Als u de bronbestanden van meerdere artikelen hebt bewerkt, kunt u Shift of Ctrl/Command ingedrukt houden om meerdere artikelen te
selecteren die u wilt bijwerken.

3. Kies Bijwerken in het deelvenstermenu Folio Builder.

Wanneer u een artikel bijwerkt, worden beide lay-outs bijgewerkt. Als u het bijgewerkte artikel in een gepubliceerde viewer-app beschikbaar wilt
maken, gebruikt u de Organizer van de Folio Producer om het folio bij te werken.

Als u hetzelfde brondocument in meerdere folio's gebruikt, vergeet dan niet het artikel in elk folio bij te werken.

Een artikel kopiëren naar een ander folio
Zodra u een artikel hebt gemaakt op basis van een document, hoeft u niet nog een artikel te maken als u het wilt weergeven in een ander folio. In
plaats hiervan kunt u het artikel kopiëren van het ene folio naar het andere.

1. Open in het deelvenster Folio Builder het folio met het artikel en selecteer het artikel.

2. Kies Kopiëren in het deelvenstermenu Folio Builder.

3. Kies in het dialoogvenster Kopiëren naar het doelfolio en klik op OK.

U kunt met de Folio Producer ook artikelen van het ene naar het andere folio kopiëren. Bovendien kunt u de opdracht Copy in de Organizer van
de Folio Producer gebruiken om een volledig folio te kopiëren.

De naam van een artikel wijzigen
Als u de naam van een artikel wijzigt, is het mogelijk dat koppelingen in dat artikel niet meer werken.

1. Selecteer een artikel in het deelvenster Folio Builder.

2. Kies Naam wijzigen in het deelvenstermenu Folio Builder en voer vervolgens een andere naam in.

Een artikel verwijderen
Als u een artikel verwijdert, wordt het uit zowel het folio als de werkruimte op de server verwijderd. De InDesign-brondocumenten worden echter
niet verwijderd.

1. Selecteer een artikel in het deelvenster Folio Builder.

2. Klik op de knop Prullenbak en klik vervolgens op Verwijderen.
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Naar boven

Naar boven

De volgorde van artikelen wijzigen
Als u de volgorde van artikelen wilt wijzigen, sleept u deze naar het deelvenster Folio Builder of gebruikt u de Editor van de Folio Producer om de
artikelvolgorde te wijzigen. Zie De Editor van de Folio Producer.

U kunt ook het bestand sidecar.xml gebruiken om de volgorde van artikelen te wijzigen en metagegevens bij te werken. Zie Een
metagegevensbestand (sidecar.xml) maken voor het importeren van artikelen.

Artikelen opnieuw koppelen aan bronbestanden
Als u de brondocumenten van een artikel naar een nieuwe locatie verplaatst of deze overzet op een andere computer, kunt u de bronbestanden in
het deelvenster Folio Builder opnieuw koppelen aan de lay-outs van het artikel.

1. Als u de bestanden overzet op een andere computer, dient u verbroken koppelingen te herstellen. Zorg er ook voor dat interactieve overlays
naar het juiste bestand of de juiste map verwijzen.

Als de overlay niet meer naar de juiste locatie verwijst, wordt gemeld dat de locatie van het bestand ongeldig is wanneer u het artikel maakt.

2. Kies Opnieuw koppelen in het menu van het deelvenster Folio Builder.

3. Geef de bestandslocaties op die u weer aan een of beide lay-outs wilt koppelen.
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Voorvertoning van folio's en artikelen weergeven

Naar boven

Naar boven

Tips voor voorvertonen van DPS-inhoud
De Desktop Viewer gebruiken om een voorvertoning van inhoud weer te geven
Een voorvertoning van folio's weergeven op de iPad of iPhone
Navigeren met de viewer
Folio's uit de viewer verwijderen
Android-viewer gebruiken om een voorvertoning weer te geven van inhoud
Voorvertonen op apparaat gebruiken
Voorvertonen met de bètaversie van Adobe Content Viewer in Windows 8.1

Gebruik de Adobe Content Viewer om een voorvertoning van folio's weer te geven. De Adobe Content Viewer is beschikbaar als
bureaubladtoepassing (genaamd Desktop Viewer) of als toepassing voor mobiele apparaten. Desktop Viewer wordt automatisch geïnstalleerd
wanneer u de DPS Desktop Tools voor InDesign CS6/CC bijwerkt of wanneer u de Folio Producer-hulpmiddelen voor InDesign CS5/CS5.5
installeert. De viewer voor mobiele apparaten kan worden gedownload uit de iPad App Store, de Google Play Store en de Amazon Appstore. Zoek
in de winkel van uw apparaat naar Content Viewer.

Tips voor voorvertonen van DPS-inhoud
Desktop Viewer of viewer voor apparaat? Gebruik de Desktop Viewer om inhoud snel voor te vertonen. Gebruik voor een betere
voorvertoning de Adobe Content Viewer op het doelapparaat. Adobe Content Viewer is beschikbaar in de iTunes App Store voor iPads en
iPhones, de Google Play Store, de Amazon Appstore en de Windows Store (alleen 8.1). Voor Android zijn er twee versies beschikbaar: voor
het testen van inhoud voor de nieuwe systeemeigen Android-viewer en voor de oudere Android-viewer.
Geldig folio? Zodra u een folio of artikel hebt gemaakt, kunt u een voorvertoning weergeven via de Desktop Viewer of de viewer op uw
mobiele apparaat. Als u echter een voorvertoning van een folio wilt weergeven, moet het folio op de juiste wijze worden gemaakt. Wanneer
uw folio bijvoorbeeld een artikel in liggende richting én een artikel in staande en liggende richting bevat, kan het folio niet worden
voorvertoond. Wanneer u de Desktop Viewer gebruikt om een voorvertoning van een niet goed gemaakt folio weer te geven, ontvangt u een
foutbericht.
Uploaden/downloaden of voorvertonen op apparaat? Er zijn twee methoden om inhoud voor te vertonen in Adobe Content Viewer op een
apparaat. De ene methode is om het folio te uploaden naar Folio Producer en u vervolgens met dezelfde Adobe-id aan te melden bij Adobe
Content Viewer en het folio te downloaden. De andere methode is om een iPad op uw computer aan te sluiten en de functie voor
voorvertoning op apparaat te gebruiken (alleen Mac OS).
Lay-out, artikel of folio voorvertonen? InDesign biedt verschillende methoden om inhoud voor te vertonen en deze methoden bieden
allemaal een andere ervaring. Als u voorvertoning gebruikt via het deelvenster Overlays of de opdracht Bestand > Voorvertoning van folio,
krijgt u alleen een voorvertoning van de lay-out, niet van het artikel. Als u voorvertoning gebruikt via het deelvenster Folio Builder, krijgt u een
voorvertoning van het artikel of het folio afhankelijk van wat er is geselecteerd. Voor artikelen met vloeiend schuiven of artikelen met PDF-
afbeeldingsindeling moet u het deelvenster Folio Builder gebruiken en niet de andere methoden.

De Desktop Viewer gebruiken om een voorvertoning van inhoud weer te geven
De Adobe Content Viewer voor computer (ook wel Desktop Viewer genoemd) is een AIR-app waarmee u een voorvertoning van folio's, artikelen
of lay-outs kunt bekijken op uw computer.

De Desktop Viewer ondersteunt niet alle DPS-functies. Gebruik deze app als u snel een voorvertoning wilt bekijken. Gebruik voor optimale
resultaten de Adobe Content Viewer op uw apparaat om inhoud voor te vertonen.

1. Selecteer in het deelvenster Folio Builder van InDesign het folio of artikel dat u wilt voorvertonen.

Als u een folio selecteert, zijn alle artikelen in dat folio beschikbaar voor een voorvertoning. Als u een artikel selecteert, kan alleen van dat
artikel een voorvertoning worden weergegeven.

2. Gebruik de knop Voorvertoning onder aan het deelvenster. Kies een optie in het menu Weergeven om de inhoud te roteren of het formaat
ervan te wijzigen. Als u het in- of uitzoomen op een overlay, zoals een panorama, wilt simuleren, drukt u op de plus- of mintoets (+ of -).

U kunt ook een voorvertoning van een document weergeven door Bestand > Voorvertoning van folio te kiezen of door te klikken op
Voorvertoning in het deelvenster Folio Overlays. U hoeft niet per se eerst een artikel te maken. Deze methode komt met name van pas als uw
computer niet met internet is verbonden. U kunt echter alleen maar een voorvertoning van één lay-out in de PNG-afbeeldingsindeling bekijken.
Gebruik het deelvenster Folio Builder om een voorvertoning van artikelen of folio's te bekijken.
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Een voorvertoning van folio's weergeven op de iPad of iPhone
De Adobe Content Viewer voor de iPad of iPhone is een algemene versie van de viewer die wordt gebruikt voor het testen van de digitale inhoud
die u maakt op de iPad of iPhone. Deze viewer wordt bijgewerkt wanneer de Folio Producer-gereedschappen worden bijgewerkt. Adobe Content
Viewer biedt geen ondersteuning voor apparaten met iOS 5, waaronder iPad 1-modellen.

Wanneer een nieuwe set gereedschappen wordt uitgebracht, werken folio's die u met de nieuwste viewerversie maakt mogelijk pas
correct nadat Apple de nieuwe Adobe Content Viewer-versie heeft goedgekeurd. Als u het folio probeert te openen, verschijnt een bericht dat u de
app moet bijwerken. Als u een Professional- of Enterprise-account hebt, kunt u een aangepaste versie van de Adobe Content Viewer maken. Zie
Een aangepaste Adobe Content Viewer maken voor de iPad. U kunt ook een folio maken met behulp van een vorige ondersteunde viewerversie.

Met de Adobe Content Viewer-bibliotheek worden twee locaties gecontroleerd op folio's: de Folio Producer-server en de Distribution Service. De
Folio Producer (gehost door acrobat.com) bevat alle folio's die in het deelvenster Folio Builder worden weergegeven. De Distribution Service bevat
alle gepubliceerde folio's. Een blauwe streep met een bliksemschichtpictogram in de foliominiatuur geeft aan dat een folio van de Folio Producer-
server is gedownload. Een blauwe strook met een stekkerpictogram geeft aan dat een folio door Voorvertoning op het apparaat wordt geladen.
Folio's die worden gepubliceerd als Retail, worden niet weergegeven in de Adobe Content Viewer.

 
Een blauwe streep met een bliksemschichtpictogram geeft aan dat een folio wordt gehost op de Folio Producer-server.

1. Download de Adobe Content Viewer of werk deze bij op uw apparaat vanuit de App Store.

2. Start Adobe Viewer op de iPad en meld u aan met de Adobe-id die u ook gebruikt om u aan te melden bij het deelvenster Folio Builder.

De folio's waartoe u toegang hebt, zijn beschikbaar voor downloads of voorvertoningen.

Als uw folio niet in de viewerbibliotheek wordt weergegeven, controleert u of het folio geen artikelen bevat waarvan de richting
niet overeenkomt met die van het folio, zoals een artikel dat alleen de richting Liggend heeft in een folio met twee richtingen.

Navigeren met de viewer
U kunt de volgende navigatietechnieken in zowel de algemene Adobe Content Viewer als een aangepaste viewer gebruiken.

Draai het mobiele apparaat om horizontale of verticale versie van het artikel weer te geven voor folio's met dubbele richting.

Veeg omhoog en omlaag om een artikel te lezen. Veeg naar links en rechts om naar een ander artikel (of naar andere pagina's van een
samengevoegd artikel) te gaan.

Tik op of veeg over interactieve gebieden.

Tik op een niet-interactief gebied om de navigatiebalken weer te geven. Tik op de knop Bibliotheek om naar de bibliotheek in een app met
meerdere uitgaven te gaan. Tik op de knop Terug om naar de vorige weergave te gaan. Tik op het pictogram Inhoudsopgave om de
inhoudsopgave weer te geven. Sleep de scrubber om door miniatuurafbeeldingen te schuiven in de bladermodus.

Tik op de titel op de navigatiebalk om naar het eerste artikel terug te gaan. Dubbeltik op de titel om te schakelen tussen weergave van de
titel, en de titel plus versie. Tik drie keer op de titel om de uitgave opnieuw in te stellen, zodat elk artikel begint bij de eerste pagina in plaats
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van de vorige weergegeven pagina.

 
Adobe Content Viewer voor de iPad 
A. De knop Bibliotheek B. De knop Terug C. De knop Inhoudsopgave D. Scrubber 

Folio's uit de viewer verwijderen
Als u een folio uit de viewer wilt verwijderen, tikt u op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van de bibliotheek. Kies Uitgaven verwijderen
van iPad en selecteer en verwijder vervolgens de gewenste folio's. (Tik in viewers die ouder zijn dan versie 25 op de knop Archiveren.) Als het
folio nog steeds beschikbaar is op de server, kan het nog steeds worden gedownload in de viewer. Als het folio niet meer beschikbaar is op de
server, verdwijnt het folio uit de bibliotheek.

Als u een folio uit de iPhone-bibliotheek wilt verwijderen, veegt u van rechts naar links over de naam van het folio. Wanneer u een veeggebaar
maakt, wordt de knop voor weergeven gewijzigd in een knop voor verwijderen.

Android-viewer gebruiken om een voorvertoning weer te geven van inhoud
Er zijn twee versies van de Adobe Content Viewer: één voor systeemeigen Android-viewers en één voor verouderde Android-viewers.

De Adobe Content Viewer voor Android wordt gebruikt voor het testen van de digitale inhoud die u maakt voor telefoons en tablets met
Android 4.0.3 of hoger. Deze versie wordt gebruikt voor het testen van inhoud voor de nieuwe systeemeigen Android-viewer.
De Adobe Content Viewer voor Android (verouderd) wordt gebruikt voor het testen van de digitale inhoud die u maakt voor tablets met
Android 2.2 of hoger.

1. Download Adobe Content Viewer van de Android Market of de Amazon Appstore.

2. Start Adobe Viewer op het Android-apparaat en meld u aan met de Adobe-id die u ook gebruikt om u aan te melden bij het deelvenster
Folio Builder.

De folio's waartoe u toegang hebt, zijn beschikbaar voor downloads of voorvertoningen.

Voorvertonen op apparaat gebruiken
In plaats van folio's van de server te downloaden, kunt u de functie Voorvertonen op apparaat gebruiken om een folio direct van uw computer naar
het mobiele apparaat te kopiëren.

U kunt een Mac OS-computer gebruiken om inhoud direct op een iPad of iPhone voor te vertonen. U kunt een Windows- of Mac OS-computer
gebruiken om inhoud direct op Android-apparaten voor te vertonen. Voorvertonen op apparaat wordt niet ondersteund voor Amazon-tablets.

Voorvertonen op apparaat voor iPad en iPhone (alleen Mac OS)

1. Sluit uw iPad of iPhone aan op uw computer.
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2. Start op uw iPad of iPhone de aangepaste Adobe Content Viewer die u met DPS App Builder hebt gemaakt.

U hoeft zich niet aan te melden.

3. Als u een artikel of folio wilt voorvertonen, selecteert u in het deelvenster Folio Builder in InDesign het folio of artikel waarvan u een
voorvertoning wilt weergeven. Kies vervolgens Voorvertoning op [naam apparaat] in het menu Voorvertoning onder aan het deelvenster.

Het voorvertoonde folio wordt van uw computer naar uw apparaat gekopieerd. Het folio blijft op het apparaat staan wanneer u het loskoppelt.
Wanneer u het folio archiveert, wordt het verwijderd uit de bibliotheek.

4. Als u alleen de huidige lay-out wilt voorvertonen, opent u het deelvenster Folio-overlays en kiest u Voorvertoning op [naam apparaat] in het
menu Voorvertoning onder aan het deelvenster.

De voorvertoonde lay-out blijft op het apparaat staan wanneer u het loskoppelt. Als u terugkeert naar de bibliotheek, is de voorvertoonde lay-
out verwijderd.

Met het voorvertonen op apparaat vanuit het deelvenster Folio Overlays worden alleen de pagina's van de huidige lay-out weergegeven in
PNG-indeling. Alternatieve lay-outs in InDesign CS6/CC worden niet in de voorvertoning opgenomen.

Voorvertonen op apparaat voor Android-tablets
Op dit moment wordt voorvertonen op het apparaat alleen ondersteund voor de verouderde versie van Adobe Content Viewer voor Android en niet
voor de systeemeigen versie.

1. Doe het volgende om er zeker van te zijn dat uw Android-apparaat correct kan communiceren met uw computer.

Schakel USB-foutopsporing in. De locatie van de optie USB-foutopsporing varieert afhankelijk van uw Android-apparaat. Bij sommige
toepassingen bevindt deze zich in Instellingen > Toepassingen > Ontwikkeling.
(Alleen voor Windows) Installeer de benodigde apparaatstuurprogramma's om uw Android-apparaat met uw computer te laten
communiceren. De Help van Flash Builder bevat nuttige informatie over het opsporen van fouten voor een toepassing op een Google
Android-apparaat en het installeren van USB-apparaatstuurprogramma's voor Android-apparaten (Windows).

2. Sluit uw Android-apparaat op de computer aan.

3. Start Adobe Content Viewer op het apparaat.

4. Selecteer in het deelvenster Folio Builder in InDesign het folio of artikel dat u wilt voorvertonen, en kies vervolgens de apparaatnaam in het
menu Voorvertoning onder in het deelvenster. U kunt ook de voorvertoningsoptie in het deelvenster Folio Overlays gebruiken om alleen de
lay-out in rasterindeling voor te vertonen.

Bekijk de video van Colin Fleming: Voorvertonen op Android-apparaat

Voorvertonen met de bètaversie van Adobe Content Viewer in Windows 8.1
Er is een versie van de Adobe Content Viewer-app beschikbaar in de Windows Store. Zoek in de Windows Store naar “Adobe Content Viewer”.
Deze app is alleen beschikbaar voor apparaten met Windows 8.1.

Momenteel bevat Adobe Content Viewer een beperkt aantal functies. Hyperlinks, presentaties, schuifbare frames en video's worden ondersteund.
Webinhoudoverlays worden gedeeltelijk ondersteund. Afbeeldingsreeksen, schuiven en zoomen, audio en panorama's worden nog niet
ondersteund. Andere DPS-functies, zoals delen via sociale media, secties en aankopen in app, worden nog niet ondersteund. Zie DPS-apps voor
de Windows Store ontwikkelen.

Aanbevelingen van Adobe

119

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/nl_NL/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_nl
http://help.adobe.com/en_US/flex/mobileapps/WSa8161994b114d624-33657d5912b7ab2d73b-7fe5.html#WSe4e4b720da9dedb5-2d82208b12e46a72ded-8000
http://help.adobe.com/en_US/flex/mobileapps/WSa8161994b114d624-33657d5912b7ab2d73b-7fe5.html#WSe4e4b720da9dedb5-2d82208b12e46a72ded-8000
http://help.adobe.com/en_US/flex/mobileapps/WSa8161994b114d624-33657d5912b7ab2d73b-7fdf.html
http://www.youtube.com/watch?v=x8tn5hsONPg
http://idiom-q-win-1/content/help/nl/digital-publishing-suite/help/dps-apps-windows.html
http://idiom-q-win-1/content/help/nl/digital-publishing-suite/help/dps-apps-windows.html


Folio-uitvoeringen maken

Opmerking:

Meerdere versies van hetzelfde folio die zijn ontworpen voor verschillende apparaten, worden uitvoeringen genoemd. Als u meerdere folio-
uitvoeringen maakt, stelt de viewer alleen de uitvoering beschikbaar waarvan de afmetingen het dichtst in de buurt komen van de afmetingen van
het apparaat.

Uitvoeringen zijn met name om drie redenen handig:

Om iPhone-inhoud te maken die geen letterboxformaat heeft. U kunt bijvoorbeeld een uitvoering van 480 x 320 maken die op de iPhone 3
en 4 werkt en een uitvoering van 1136 x 640 maken die het weergavegebied van de iPhone 5 en nieuwere apparaten vult.
Om alleen een folio voor een webviewer te maken. Zie De webviewer aanpassen.
Om folio's voor Android-apparaten te maken waarvoor minder aanpassingen van schermratio's nodig zijn of die zijn afgestemd op
verschillende apparaatgrootten.

Uitvoeringen zijn alleen beschikbaar voor apps met meerdere folio's. Als u een app voor één folio maakt, worden folio-uitvoeringen niet
ondersteund. In plaats daarvan kunt u artikelen voor meerdere uitvoeringen maken.

Wanneer u dezelfde folionaam gebruikt voor meerdere folio's, worden de folio's gekoppeld als een set met uitvoeringen. Hoewel de waarden van
de folionaam gelijk moeten zijn voor de verschillende uitvoeringen, moeten de waarden voor de grootte verschillen (behalve voor de uitvoering
Alleen webviewer). Als de folio-uitvoeringen bij een commercieel verkrijgbare app behoren, wordt u aangeraden voor alle uitvoeringen dezelfde
product-id te gebruiken (maar andere product-id's voor andere reeksen uitvoeringen). Voor uitvoeringen in een abonnement-app moeten de
waarden van de publicatiedatum identiek zijn; kies de datum in de kalenderwidget.

als u folio-uitvoeringen maakt voor een viewer met abonnement, kiest u voor elke uitvoering dezelfde publicatiedatuminstelling in de
kalenderwidget.

 
Meerdere folio-uitvoeringen maken die dezelfde instellingen voor Folionaam en verschillende instellingen voor Grootte hebben

Wanneer de viewer de Distribution Service controleert, wordt alleen die uitvoering aangeboden die het best is afgestemd op het mobiele apparaat.

Voor iPad-apparaten kunt u het beste folio's van 1024 x 768 met artikelen in de PDF-afbeeldingsindeling maken. Een andere mogelijkheid is om
uitvoeringen te maken. Als u één folio-uitvoering met een grootte-instelling van 2048 x 1536 uploadt en u een ander folio met de instelling 1024 x
768 uploadt, downloadt het HD iPad-model het folio van 2048 x 1536, terwijl SD-modellen van de iPad de kleinere uitvoering downloaden. iPad-
viewers downloaden alleen folio's met een hoogte-breedteverhouding van 4:3. iPhone-viewers downloaden alleen folio's met een hoogte-
breedteverhouding van 3:2 (of een hoogte-breedteverhouding van 16:9 voor uitvoeringen van 1136 x 640). Als u een viewer-app maakt die zowel
de iPad als de iPhone ondersteunt, kunt u voor optimale resultaten het beste meerdere uitvoeringen maken. Zie DPS-inhoud maken voor
verschillende iPad-modellens en Inhoud maken voor de iPhone.

Zie Uitvoeringen instellen voor systeemeigen Android-viewers voor Android-viewers.
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Opmerking: Gebruik voor de beste resultaten dezelfde folio-metagegevensinstellingen voor de folio-uitvoeringen, waaronder Folio Name,
Publication Name, Folio Number en Publication Date. Wanneer u de uitvoeringen publiceert, gebruikt u dezelfde product-id. Als u sociaal delen
inschakelt, moet u ervoor zorgen dat u dezelfde waarden voor de artikelnaam gebruikt.
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Opmerking:

Met de functie Secties (alleen iPad) kunnen uw klanten afzonderlijke secties downloaden van een folio dat u definieert. U kunt bijvoorbeeld een
folio opdelen in de secties Nieuws, Sport, Zakelijk, Mode en Geld. Uw klanten hebben dan de keuze om artikelen van alleen bepaalde secties of
van alle secties tegelijk te downloaden.

DPS-secties

Secties toewijzen

Geef sectie-informatie op voor elk artikel in de editor van de Folio Producer. Gebruik dezelfde sectienaam voor ten minste twee artikelen. Maak
voor de beste resultaten een folio met versie 24 of hoger en gebruik het deelvenster Folio Builder om de artikelen in het folio bij te werken en
sectieomslagafbeeldingen te genereren. Gebruik een viewer met versie 24 of later om secties weer te geven

U kunt ook secties voor artikelen opgeven met behulp van de <section>-tag in het sidecar.xml-bestand. Zie Een metagegevensbestand
(sidecar.xml) maken voor het importeren van artikelen.

Hoe secties werken

Als u sectie-informatie voor artikelen in een folio opgeeft, verschijnt de knop Weergeven in de viewerbibliotheek op de iPad in plaats van een knop
Downloaden of Aanschaffen. Wanneer u op de knop Weergeven tikt, worden de secties weergegeven die beschikbaar zijn in dat artikel. De eerste
pagina van het eerste artikel in elke sectie wordt gebruikt als sectieomslagafbeelding. Wanneer een gebruiker op de sectieomslagafbeelding tikt,
worden alle artikelen in die sectie gedownload of weergegeven.

Elk artikel waarvoor geen sectie-informatie is opgegeven, wordt gedownload zonder secties. Als u bijvoorbeeld geen sectie-informatie voor het
omslagartikel en het inhoudsopgave-artikel opgeeft, worden deze artikelen gedownload bij de eerste sectie die de gebruiker downloadt.

Als u in een folio met secties op de knop Inhoudsopgave tikt, worden op dit moment alleen de sectietitels getoond, niet de artikelen. Als u in de
inhoudsopgave op een sectienaam tikt, gaat u naar het eerste artikel in deze sectie.

De oorspronkelijke artikelvolgorde blijft behouden in folio's met secties. Voor de beste resultaten dient u artikelen in dezelfde sectie naast elkaar te
groeperen in het folio.

Wanneer een gebruiker één sectie downloadt, telt dit als een volledige foliodownload. Daaropvolgende downloads van secties in
hetzelfde folio tellen niet als downloads.

Secties testen

Als u de functie Secties wilt testen, maakt u een ontwikkelings-app voor de iPad. Secties worden niet volledig in de Adobe Content Viewer
geïmplementeerd.

Bob Bringhurst geeft uitleg over de functie
Secties aan de hand van screenshots en
tips en trucs.... Meer informatie

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2012/12/d...

door Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help
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Als u filternamen opgeeft voor elk folio in de Organizer van de Folio Builder, worden de filteropties weergegeven in een vervolgkeuzemenu in de
viewer-bibliotheek.

Als u bijvoorbeeld verschillende versies van hetzelfde folio voor meerdere talen maakt, kunt u uw klanten de folio's voor slechts één taal laten
weergeven en de folio's voor de andere talen verbergen. U kunt ook filters maken waarmee alleen folio's voor een specifieke periode worden
weergegeven, bijvoorbeeld "Uitgaven 2011" of "Uitgaven 2012".

U kunt alleen filters op één niveau maken. Uw klanten kunnen echter meerdere opties in de vervolgkeuzelijst selecteren. Zo kunnen klanten
Franse en Duitse folio's weergeven en Engelse en Spaanse folio's verbergen.

Filters worden alleen ondersteund op de iPad.

 
In deze app worden alleen de folio's met beginselen en informatie weergegeven.

1. Maak folio's met viewerversie 22 of hoger.

2. Selecteer het folio in de Organizer van de Folio Producer en geef een filternaam op in het tekstvak Bibliotheekfilter.

Zorg ervoor dat u dezelfde filternamen gebruikt voor folio's die bij een bepaalde categorie behoren. Als u bijvoorbeeld "Duitse" en "duitse"
filters voor verschillende folio opgeeft, worden deze als verschillende opties weergegeven in de bibliotheek.

3. Gebruik DPS App Builder om een viewer te maken. Test de filters in de bibliotheek om na te gaan of ze naar verwachting werken.
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Share

Copy To

Alle artikelen die u met het deelvenster Folio Builder maakt of in een folio importeert, worden in het folio weergegeven. Er zijn nog twee andere
manieren om artikelen aan een folio toe te voegen.

Selecteer in het deelvenster Folio Builder het folio en kies in het deelvenstermenu de optie Share. Iedereen waarmee u het folio deelt, kan
artikelen aan het folio toevoegen. Vervolgens kunt u de optie Copy to gebruiken om artikelen van het gedeelde folio naar een ander folio te
kopiëren, zelfs als het een andere account betreft. Zie Folio's delen.

Selecteer in het deelvenster Folio Builder het artikel en kies in het deelvenstermenu de optie Copy To. Kopieer het artikel vervolgens
naar een ander folio. Alle metagegevens worden overgebracht. U kunt de bronbestanden van een gekopieerd artikel net zo bewerken en bijwerken
als u zou doen met een artikel dat u zelf hebt gemaakt. U kunt ook de Editor van de Folio Producer gebruiken om een artikel te kopiëren. Zie Een
artikel kopiëren naar een ander folio.
Als u een folio van het ene account naar het andere wilt overbrengen, gebruikt u de opdracht Copy in Folio Producer. Zie de sectie “Folio's
kopiëren” in Folio's maken.

Aanbevelingen van Adobe
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Uitvoeringen instellen voor systeemeigen Android-viewers
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Wanneer u de webversie van DPS App Builder gebruikt om een systeemeigen Android-app te maken, kunt u opgeven welke folio-uitvoeringen
moeten worden weergegeven op Android-tablets en welke uitvoeringen op Android-telefoons.

Uitvoeringen instellen voor systeemeigen Android-viewers
Een aanbevolen werkwijze is om een kleine uitvoering te maken voor Android-telefoons en een grotere uitvoering voor Android-tablets. Als u
bijvoorbeeld dezelfde formaten wilt gebruiken die u voor een iOS-app hebt gebruikt, kunt u een uitvoering van 480 x 320 maken voor telefoons en
een uitvoering van 1024 x 768 voor tablets. Wanneer u een ontwerp wilt gebruiken dat beter overeenkomt met de hoogte-breedteverhouding van
Android-apparaten, kunt u uitvoeringen van 800 x 480 en 1280 x 800 maken.

U kunt aanvullende uitvoeringen maken om ervoor te zorgen dat er minder hoeft te worden geschaald wanneer de viewer wordt weergegeven op
het apparaat. Maak bijvoorbeeld uitvoeringen van 1280 x 800, 1920 x 1200 en 2560 x 1600. Vervolgens kunt u in de webversie van DPS App
Builder opgeven dat al deze uitvoeringen moeten worden gebruikt voor tablets. De viewer geeft dan alleen de uitvoering weer die het beste
overeenkomt met de afmetingen van de tablet.

Als u een verzameling uitvoeringen wilt maken, gebruikt u voor elke folio-uitvoering dezelfde waarden voor folionaam, publicatiedatum en product-
id. Zie Folio-uitvoeringen maken voor meer informatie.

Uw app configureren voor uitgebreide uitvoeringen
In de webversie van DPS App Builder wordt op basis van de Adobe-id die u gebruikt voor het toepassingsaccount, bepaald welke folioformaten
kunnen worden gedefinieerd.

Als de optie "Configure Advanced Rendition Support" in DPS App Builder is geselecteerd:

Alleen de folioformaten die u selecteert, zijn beschikbaar op het betreffende apparaattype. Als u bijvoorbeeld een folio van 480 x 320 en een
folio van 1024 x 768 maakt en voor smartphones alleen 480 x 320 selecteert, worden op Android-telefoons de folio's van 480 x 320
weergegeven, maar niet de folio's van 1024 x 768.
Als u voor een apparaattype meerdere folioformaten selecteert en uitvoeringen instelt, gebruikt de viewer alleen de uitvoering die het beste
overeenkomt met de afmetingen van het apparaat.
Als u geen folio selecteert voor een apparaattype, is de app-bibliotheek leeg. U kunt het beste voor elk apparaattype minstens één
folioformaat selecteren. Als u bijvoorbeeld de telefoon niet wilt ondersteunen, kunt u een speciale uitvoering publiceren waarin u aangeeft dat
de app niet beschikbaar is op dit apparaattype.

Ga als volgt te werk om uitgebreide uitvoeringen in te schakelen:

1. Selecteer "Configure Advanced Rendition Support" in de webversie van DPS App Builder om deze functie in te schakelen.

 

2. Geef bij "Tablet renditions" een of meer folioformaten op die beschikbaar zijn in het toepassingsaccount dat u gebruikt voor tablets.

3. Geef bij "Smartphone renditions" een of meer folioformaten op die beschikbaar zijn in het toepassingsaccount dat u gebruikt voor telefoons.

125

http://idiom-q-win-1/content/help/nl/digital-publishing-suite/help/create-folio-renditions.html


  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid

Als u een ander folioformaat wilt toevoegen nadat u uw app hebt ontwikkeld en ingediend, moet u de app bewerken, het nieuwe folioformaat
toevoegen en de app opnieuw indienen.

Zie Systeemeigen DPS-apps voor Android-apparaten ontwikkelen voor meer informatie.
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Folio's maken en publiceren

  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid

In het dashboard van Digital Publishing Suite vindt u de gereedschappen die abonnees van Professional en Enterprise nodig hebben om folio's te
publiceren en aangepaste viewer-apps te maken. Gebruik de Folio Producer om de puntjes op de i te zetten voor uw folio en dit vervolgens te
publiceren. Gebruik de DPS App Builder om een aangepaste viewer-app te maken voor Apple App Store, Google Play of Amazon Appstore.

Gebruikers met een Professional- of Enterprise-abonnement kunnen folio's publiceren en aangepaste viewer-apps maken. Als u geen DPS-
abonnee bent, kunt u uw Creative Cloud-lidmaatschap of Single Edition-licentie gebruiken om single-issue-viewers te publiceren.

Verwante artikelen

Handeling: Pagina:

Account-id's voor publiceren instellen (alleen abonnement) Het hulpmiddel Account Administration

De typen viewer-apps begrijpen Typen aangepaste viewer-apps

Folio's indelen, bewerken en publiceren De Organizer van de Folio Producer

Artikelen rangschikken en metagegevens bewerken De Editor van de Folio Producer

Een Single Edition viewer-app maken Overzicht van Single Edition

Een aangepaste viewer-app maken om in te dienen bij een
winkel

DPS App Builder
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Werken met verschillende typen DPS-apps

Naar boven

Typen aangepaste viewer-apps
Soorten appdistributie
Over machtigingen en afhandeling

Iedereen die de Folio Producer-gereedschappen heeft geïnstalleerd, kan een folio maken en met andere gebruikers delen. Als u een aangepaste
viewer-app wilt maken en wilt indienen bij een ondersteunde marktplaats, zoals de Apple App Store, Google Play of de Windows Store, hebt u
een Professional- of Enterprise-abonnement voor Digital Publishing Suite nodig. Als u een ingebouwde app voor één editie (alleen iPad) wilt
maken, hebt u een Creative Cloud-lidmaatschap of een Single Edition-licentie nodig.

Ga naar www.adobe.com/nl/products/digitalpublishingsuite/ voor meer informatie over abonnementen op de Digital Publishing Suite.

Typen aangepaste viewer-apps
Met de Adobe Content Viewer kunt u voorvertoningen van folio's weergeven en folio's met anderen delen. Als u folio's in een winkel beschikbaar
wilt maken, gebruikt u de DPS App Builder om een aangepaste viewer-app te maken.

Viewer-app voor één folio

In een viewer-app voor één folio is het folio in de viewer-app ingebouwd. De viewer bevat geen bibliotheek.

Als u een app voor één folio wilt maken met gebruik van een Single Edition-licentie, selecteert u het folio in het deelvenster Folio Builder en
selecteert u App maken in het contextmenu. Vervolgens maakt u de app en uploadt u deze naar de Apple Store. Als u een app voor één folio wilt
maken met een Professional- en Enterprise-abonnement, exporteert u een ZIP-bestand met de Organizer van de Folio Producer en geeft u dat
ZIP-bestand op met gebruik van DPS App Builder.

Een app voor één folio ondersteunt geen bladwijzers of sociale media. Een app voor één folio kan niet worden weergegeven in Newsstand. U kunt
momenteel een viewer-app voor één folio maken voor iPads, maar niet voor iPhones of Android- of Windows-apparaten.

 
Een viewer voor één folio bevat geen bibliotheek.

Viewer-app voor meerdere folio's

In een viewer-app voor meerdere folio's kunt u met de DPS App Builder een viewer maken die in feite als omhulsel fungeert. De viewer-app die u
verzendt, bevat geen inhoud. Gebruik de Organizer van de Folio Producer om folio's naar de Adobe Distribution Service te publiceren. Klanten
gebruiken de bibliotheek van de viewer om folio's te downloaden waarop ze recht hebben.

Gebruik een verschillende Adobe-id voor elke viewer-app voor meerdere folio's die u maakt. Zie Adobe-id's gebruiken voor digitale publicaties.
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Naar boven

 
Met de bibliotheek van een viewer voor meerdere folio's kunnen klanten folio's downloaden, weergeven en aanschaffen.

U kunt twee soorten folio's voor een viewer-app voor meerdere folio's maken: Gratis en Handelsversie. Elk gepubliceerd folio dat op Gratis en
Openbaar is ingesteld, wordt automatisch in de bibliotheek van de aangepaste viewer weergegeven met een knop Downloaden.

Elk folio dat u publiceert en dat op Handelsversie en Openbaar is ingesteld, moet worden gekoppeld aan een aankoop binnen de app die u instelt
in het betalingsgedeelte van iTunes Connect of Google Play. Als u het folio publiceert, moet u dezelfde product-id gebruiken die u hebt gebruikt
voor het instellen van de aanschafoptie voor de app. Commerciële folio's worden in de bibliotheek van de aangepaste viewer weergegeven met
een knop Aanschaffen. Als klanten op deze knop tikken, kunnen ze het folio kopen.

Viewer-app met een abonnement op meerdere folio's

Een viewer-app met abonnementen bevat een knop Aanmelden en een bibliotheekoptie waarmee klanten het gewenste type abonnement kunnen
selecteren. Ze kunnen bijvoorbeeld een abonnement van 3 maanden, 6 maanden of één jaar selecteren. Als ze zich aanmelden, wordt in de
winkel gecontroleerd welke folio's ze mogen downloaden.

U kunt een abonnement instellen dat alleen werkt met de Apple App Store. Als u een Enterprise-klant bent, kunt u bovendien een aangepaste
machtigingsserver instellen en klanten de keuze geven om zich te abonneren via de winkel of via uw service.

 
De bibliotheek van een viewer met een abonnement

Enterprise-ondertekende viewer-app

Enterprise-abonnees kunnen alleen iPad-apps voor interne distributie maken Een Enterprise-ondertekende viewer-app voor de iPad wordt binnen
het bedrijf gedistribueerd en niet van de Apple Store gedownload. Zie Een Enterprise-ondertekende viewer-app voor de iPad maken.

Soorten appdistributie
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Via een openbare appstore

Via een openbare appstore met beperkte distributie (alleen Enterprise)

Via een privéserver (alleen Enterprise)

Naar boven

Gebruik de volgende methoden om uw DPS-inhoud te distribueren.

Maak een app en dien de app in bij de Apple App Store, Google Play Store of Windows Store.

Maak een abonnement-app en dien de app in bij appwinkel van
Apple, Google of Windows. Gebruik een aangepaste machtigingsserver om te bepalen welke folio's gebruikers kunnen downloaden en weergeven
op basis van hun aanmeldingsaccount. Zie Beperkte distributie gebruiken met Digital Publishing Suite.

Maak een interne app en host deze achter een firewall. Zie Een Enterprise-ondertekende viewer-app
voor de iPad maken.

Over machtigingen en afhandeling
Een machtiging is de toestemming om een item te downloaden. Afhandeling is het proces om inhoud waar klanten recht op hebben,
beschikbaar te maken om te downloaden. De winkel (zoals de Apple App Store of Google Play Store) is de locatie waar viewer-apps kunnen
worden gedownload. Gebruik de DPS App Builder om aangepaste apps voor de winkel te maken. De Distribution Service is de locatie waar
folio's kunnen worden gedownload. Gebruik de Folio Producer om folio's naar de Distribution Service te publiceren.

Apps met één folio worden in hun geheel gedownload uit de App Store. Als klanten uw app met meerdere folio's downloaden en de bibliotheek
openen, wordt in de Adobe Distribution Service gecontroleerd welke folio's er kunnen worden gedownload.
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Het dashboard voor Digital Publishing Suite
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Professional

Enterprise

Beheerdersrol

Toepassingsrol

DPS App Builder-rol

Iedereen met een geldige Adobe-id kan zich aanmelden bij het dashboard voor de Digital Publishing Suite (https://digitalpublishing.acrobat.com)
en folio's bewerken. Op basis van de Adobe-id die u gebruikt om u aan te melden, wordt bepaald welke functies u kunt gebruiken.

 
Op het dashboard voor Digital Publishing Suite worden verschillende opties en services weergegeven afhankelijk van het accounttype dat is
gebruikt voor aanmelden.

Digital Publishing Suite-abonnementtypen

Er zijn twee Digital Publishing Suite-edities: Enterprise en Professional.

Gebruikers met een Professional-account kunnen de ontwerpgereedschappen en de Dashboard-gereedschappen en -services
gebruiken om een onbeperkt aantal aangepaste viewer-apps te maken.

Gebruikers met een Enterprise-account hebben toegang tot alle programma's en services van een Professional-account, maar kunnen
bovendien de viewerinterface aanpassen, aangepaste machtigingenservers maken, interne bedrijfsapps maken en nog veel meer.

U kunt ook de optie Single Edition kiezen om een viewer-app voor één uitgave te maken die u kunt indienen bij de Apple App Store. Als u Single
Edition kiest, is het gebruik van het dashboard niet vereist voor het publiceren van apps.

Rollen in de Digital Publishing Suite

Wanneer u zich aanmeldt bij de Digital Publishing Suite, maakt een Adobe-medewerker een hoofdaccount voor u. U kunt vervolgens het
hulpmiddel Account Administration gebruiken om rollen toe te wijzen aan verschillende Adobe-id's.

Een beheerdersaccount wordt gebruikt om accounttypen toe te wijzen.

Een toepassingsrol koppelt gepubliceerde folio's aan een specifieke aangepaste viewer voor meerdere folio's. Als een uitgever
bijvoorbeeld tijdschriften over buitensporten maakt, moet er één Adobe-id worden gemaakt voor elke viewer-app, zoals 'fietsen@uitgever.nl' en
'wandelen@uitgever.nl'.
Gebruik niet de naam van een individu (zoals 'johansmit@uitgever.nl') voor de toepassingsrol, tenzij er een bestaande aangepaste viewer is
gekoppeld aan de Adobe-id van dat individu.

Gebruik de Adobe-id voor DPS App Builder om u aan te melden bij de DPS App Builder en om aangepaste viewer-apps te
maken.

Aanbevelingen van Adobe
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De Organizer van de Folio Producer
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Als u op de koppeling Folio Producer op het dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) klikt, wordt de Folio Producer weergegeven. Met de
Folio Producer kunt u folio's organiseren en bewerken. Als u zich aanmeldt met een abonnementaccount, kunt u folio's publiceren. De Folio
Producer bevat een Organizer-pagina waarop beschikbare folio's worden weergegeven, en een Editor-pagina waarop de artikelen in een folio
worden weergegeven.

 
Beschikbare folio's weergegeven in het deelvenster Organizer

Om de Organizer van de Folio Producer rechtstreeks te openen, kiest u Folio Producer in het deelvenstermenu van de Folio Builder.

Aanbevelingen van Adobe
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Folio's publiceren naar de Distribution Service

Now of Scheduled

Private of Public

Free of Retail

Opmerking:

Gepubliceerde folio's bijwerken
Folio's van de server verwijderen

Nadat folio's en artikelen zijn gemaakt, worden ze geüpload naar een Folio Producer-server die wordt beheerd door acrobat.com. Ze worden
echter nog niet weergegeven op de Adobe Distribution Service (ook wel de 'uitvoeringsserver' genoemd). De Distribution Service slaat alle folio's
op die klanten kunnen downloaden.

Als u folio's als openbare of handelsversie publiceert, moet u zich aanmelden bij het dashboard van DPS met een DPS Professional of Enterprise-
account. Iedereen kan echter folio's als privéversie publiceren om de downloadprestaties in Adobe Content Viewer op een apparaat te verbeteren.

 
Inhoud publiceren naar de Distribution Service

1. Meld u aan bij het dashboard voor Adobe Digital Publishing Suite.

2. Klik op Folio Producer op het dashboard. Selecteer een folio in de Organizer van de Folio Producer en klik op Publish.

3. Stel de status van het folio in.

Als u Now selecteert, wordt het folio gepubliceerd zodra u op Publish klikt. Kies Private voor de status. Wanneer het
folio live gaat, wordt de status van Private gewijzigd in Public. U kunt folio's inplannen voor publiceren, maar niet voor bijwerken.

Als u Scheduled selecteert, wordt het folio gepubliceerd op het moment dat u opgeeft (niet eerder dan 30 minuten en niet later dan zeven
dagen vanaf de huidige tijd). De datum en tijd worden in GMT weergegeven, dus voer de benodigde aanpassingen voor uw tijdzone door.

Op dit moment wordt alleen het geplande folio gepubliceerd. Er wordt geen pushmelding verzonden.

Als u een folio instelt op Public, kunnen klanten het folio downloaden zodra het in de winkel beschikbaar is. Er is een
DPS Professional- of Enterprise-account vereist als u een folio wilt publiceren als Public. Als een folio is ingesteld op Private, kan het niet
door klanten worden gedownload in een aangepaste viewer-app. Deze optie is alleen beschikbaar in de Adobe Content Viewer.

Stel de foliostatus in op Retail als u wilt dat klanten het folio alleen kunnen downloaden wanneer ze hiervoor hebben betaald
via een in-app-aankoop of een abonnement. Doorloop voor Retail-folio's het proces In App Purchase op de Apple-site voor ontwikkelaars of
het proces In App Billing op de Google Play-site voor ontwikkelaars om de prijs van het downloaden van het Retail-folio te bepalen.

Folio's die worden gepubliceerd als Retail, worden niet weergegeven in de Adobe Content Viewer. Geef een voorvertoning van Retail-folio's
weer met de aangepaste ontwikkel-app die u maakt.

Stel voor Retail-folio's de status niet in op Free en later op Retail. Als u dat wel doet, is het folio mogelijk niet beschikbaar in
de aangepaste viewer. U kunt folio's als Openbaar en Handelsversie intrekken en opnieuw publiceren.

4. Geef de product-id op.

135

https://digitalpublishing.acrobat.com/


Opmerking:

Naar boven

Naar boven

U bereikt het beste resultaat met de indeling com.publisher.publication.issue (zoals com.adobepress.inspire.july2013) voor de product-
id. Gebruik geen hoofdletters in uw product-id. Hoofdletters functioneren namelijk wellicht niet naar behoren met aankopen in de app bij
Amazon.

Voor commerciële inhoud moet u dezelfde product-id in het dialoogvenster Publish Folio gebruiken die u hebt gemaakt toen u de functie
voor aankopen in de app instelde.

Gebruik verschillende product-id's voor de afzonderlijke folio's in uw app. Als u echter folio-uitvoeringen maakt, gebruikt
dezelfde product-id voor alle uitvoeringen in de set.

5. Klik op Publish.

Het folio wordt niet gepubliceerd als het artikelen bevat met conflicterende richtingen of hoogte- en breedteverhoudingen. Als het folio is
gepubliceerd, wordt de knop Publish vervangen door de knop Update en is de knop Remove actief.

Als u een folio publiceert of bijwerkt, wordt de taak verzonden naar de wachtrij, zodat u kunt blijven werken in de Organizer en extra folio's kunt
publiceren of bijwerken. Kies View > Publish Requests om de wachtrijstatus te zien. Als een taak mislukt, probeert u het opnieuw. U moet mogelijk
eerst Unpublish selecteren en vervolgens opnieuw Publish kiezen. Zie de DPS-statuspagina voor informatie over serveronderbrekingen die het
publiceren kunnen beïnvloeden.

De niet-beveiligde artikelen worden geüpload naar een webserver voor weergave op het bureaublad.

Als pushmeldingen zijn ingeschakeld in uw aangepaste viewer, klikt u op de knop Notify om een pushmelding te activeren. Zie Pushmeldingen.

Gepubliceerde folio's bijwerken
Nadat u een folio publiceert, gebruikt u de knop Update in de Organizer van de Folio Producer om het gepubliceerde folio bij te werken. Als de
Adobe Content Viewer vaststelt dat een gedownload folio is bijgewerkt, worden gebruikers gevraagd het bijgewerkte folio te downloaden. Let erop
dat u de waarden voor Publication Name, Folio Number, Product ID en Size niet wijzigt. Als u een van deze waarden moet wijzigen, moet u het
folio niet bijwerken, maar de publicatie van het folio ongedaan maken en het folio vervolgens opnieuw publiceren.

1. Breng de gewenste wijzigingen aan in het folio en de artikelen.

Als u de brondocumenten van een artikel bewerkt, gebruikt u de opdracht Update in het deelvenster Folio Builder.

2. Navigeer naar de Organizer van de Folio Producer.

3. Zorg ervoor dat de instellingen voor Publication Name en Folio Number gelijk zijn aan die van het bestaande folio.

Als een van deze instellingen anders is, wordt het nieuwe folio beschouwd als een aparte uitgave.

4. Selecteer het folio en kies Update.

5. Geef de gewenste statusinstellingen en product-id op.

Wijzig de product-id niet. Als u een andere product-id moet gebruiken, gebruikt u de optie Unpublish om het folio te verwijderen en publiceert
u het folio nogmaals.

Als uw folio een handelsversie is, dient u ervoor te zorgen dat de product-id gelijk is aan de product-id die is opgegeven tijdens het
aankoopproces binnen de app voor iPad-apps of een vergelijkbaar proces voor Android- en Amazon-apps. Als u een andere product-id
opgeeft, wordt het folio niet weergegeven in uw aangepaste viewer-app.

Als Inhoud bijwerken is geselecteerd, worden de inhoud en de metagegevens van het folio bijgewerkt. Als u deze optie uitschakelt, wordt
alleen de status bijgewerkt wanneer u op Bijwerken klikt. Voor het beste resultaat laat u de optie Inhoud bijwerken geselecteerd.

Folio's van de server verwijderen
De Organizer van de Folio Producer bevat zowel de opdracht Unpublish als de opdracht Delete.

Met de opdracht Unpublish wordt het gepubliceerde folio van de Distribution Service verwijderd. Als er een viewer-app met meerdere folio's
in de winkel voorkomt, kan het verwijderde folio niet langer worden gedownload.

Met de opdracht Verwijderen wist u het folio en alle bijbehorende inhoud. Een verwijderd folio wordt niet meer weergegeven in de Organizer
van de Folio Producer of in het deelvenster Folio Builder.

Een verwijderd of gewist folio wordt niet verwijderd van apparaten waarnaar het is gedownload. Tik op de knop Archief om het verwijderde folio uit
de viewerbibliotheek te verwijderen.

Aanbevelingen van Adobe
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De Editor van de Folio Producer

Naar boven

De volgorde wijzigen

Een voorvertoning van artikelen weergeven in de miniatuurweergave
Artikelinstellingen bewerken

In de Editor van de Folio Producer kunt u artikelinstellingen bewerken; houd er echter rekening mee dat niet alle instellingen beschikbaar zijn in
het deelvenster Folio Builder. De Editor bevat twee weergaven: een miniatuurweergave waarin u een voorvertoning van artikelen kunt bekijken en
eigenschappen kunt wijzigen, en een lijstweergave waarin u artikelen kunt ordenen, vergrendelen en andere instellingen kunt wijzigen.

 
Beschikbare artikelen in folio 
A. Geselecteerd artikel B. Lijstweergave en miniatuurweergave C. Horizontale of verticale lay-out tonen 

Gebruik de lijstweergave om de volgorde van artikelen handmatig te veranderen, prioriteiten bij het downloaden te wijzigen en andere instellingen
aan te passen.

 
Folioartikelen weergegeven in de lijstweergave

Een voorvertoning van artikelen weergeven in de miniatuurweergave
Voor HTML-artikelen en InDesign-artikelen met de JPEG- of PNG-afbeeldingsindeling worden miniatuurafbeeldingen weergegeven in de Folio
Producer Editor. Er worden echter geen miniaturen weergegeven in artikelen met de PDF-afbeeldingsindeling.

1. Meld u aan bij het dashboard voor Adobe Digital Publishing Suite en klik op Folio Producer.

2. Selecteer het folio dat u wilt bewerken en klik op Open.

3. Ga als volgt te werk:

Sleep een artikel om de volgorde van de artikelen te wijzigen.
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Artikeleigenschappen bewerken

Horizontale en verticale lay-outs weergeven

Een artikel toevoegen

Het bestand HTMLResources.zip importeren

De naam van een artikel wijzigen

Naar boven

Wijzigingen in de instellingen voor de artikeleigenschappen worden weergegeven in het deelvenster Folio
Builder. Zie Artikeleigenschappen wijzigen.

Klik op de knoppen Horizontal en Vertical om de lay-out te wijzigen. Sleep de schuifregelaar
Thumbnail Size om het formaat van de artikelminiaturen aan te passen.

Klik op Add en kies het artikel in het folio waaruit u het wilt kopiëren. Als u een artikel naar een ander folio wilt
kopiëren, kiest u Copy To in het pop-upmenu van het artikel.

Klik om het bestand HTMLResources.zip te importeren. Zie HTML-bronnen importeren.

Kies Rename in het pop-upmenu van het artikel en geef het artikel een andere naam. Als u de naam
van een artikel wijzigt, wordt de artikelnaam en niet de artikeltitel die in de viewer wordt weergegeven, gewijzigd. Bij het wijzigen van een
artikelnaam kunnen navto-koppelingen tussen artikelen worden verbroken.

Artikelinstellingen bewerken

1. Selecteer en open een folio in de Editor van de Folio Producer.

2. Gebruik de miniatuurweergave of lijstweergave en wijzig de gewenste artikelinstellingen. Zie Artikeleigenschappen wijzigen.
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Opmerking:

Als u artikelen maakt op basis van HTML-documenten in plaats van InDesign-documenten, kunt u een resources-map instellen voor het delen van
afbeeldingen, scripts en CSS-bestanden. U moet de resources-map de naam “HTMLResources.zip” geven en u kunt per folio slechts één
HTMLResources-map importeren. Het bestand HTMLResources.zip is geen artikel waarvan u een voorvertoning kunt weergeven. Het is een
bestand voor gedeelde bronnen of voor het weergeven van inhoud zoals afbeeldingen of PDF-bestanden in de browser in de app. Zie HTML-
artikelen importeren voor meer informatie over het maken van HTML-artikelen.

Selecteer wanneer u het .zip-bestand maakt de inhoud van de map HTMLResources en niet de map zelf.

Als meerdere personen aan HTML-artikelen werken, moet u ervoor zorgen dat iedereen een bijgewerkt exemplaar van de map HTMLResources
heeft, zodat ze die kunnen raadplegen.

1. Open de map met de HTML-bronnen, selecteer de inhoud en comprimeer dit in een .zip-bestand.

2. Meld u aan bij het dashboard voor Adobe Digital Publishing Suite. Klik op Folio Producer.

3. Selecteer een folio en kies Open.

4. Klik in de Editor van de Folio Producer op de knop Import HTML Resources .

5. Klik op Browse, selecteer het bestand HTMLResources.zip en klik op Open.

Als u het bestand HTMLResources.zip moet wijzigen, breng dan de wijzigingen aan, maak een nieuw .zip-bestand en importeer dit opnieuw.

U kunt het Bestand HTMLResources.zip ook importeren via de optie voor HTML-bronnen importeren in het deelvenstermenu van Folio Builder.

Aanbevelingen van Adobe
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In het deelvenster Organizer kunt u informatie over folio's opgeven en instellingen wijzigen. Een aantal van deze instellingen is bestemd voor het
intern bijhouden van gegevens. Instellingen met een sterretje (*) zijn nodig voor het publiceren van een folio.

1. Meld u met de juiste Adobe-id aan bij het dashboard voor de Adobe Digital Publishing Suite.

2. Klik op Folio Producer op het dashboard.

U kunt ook Folio Producer in het menu van het deelvenster Folio Builder in InDesign kiezen.

3. Wijzig de eigenschappen van het folio. Zie Folio-eigenschappen wijzigen.
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Als u een Professional- of een Enterprise-klant bent, kunt u een folio exporteren als zip-bestand dat u in DPS App Builder kunt opgeven. Voordat u
een folio kunt exporteren, moet het worden gepubliceerd.

Als u een Creative Cloud-abonnement of een Single Edition-licentie gebruikt om een app voor één folio te maken, dient u de exportmethode niet te
gebruiken. Selecteer in plaats daarvan het folio in het deelvenster Folio Builder en kies Create App in het deelvenstermenu. Zie voor meer
informatie de stapsgewijze publicatierichtlijnen voor Single Edition; u vindt deze in het Help-menu van DPS App Builder.

1. Meld u met een abonnementaccount aan bij het dashboard van Adobe Digital Publishing Suite.

2. Klik op Folio Producer op het dashboard. Publiceer het folio in de Organizer van de Folio Producer. Zie Folio's publiceren naar de
Distribution Service.

3. Selecteer het gepubliceerde folio in de Organizer van de Folio Producer en klik op Export.

4. Geef een naam en locatie voor het .zip-bestand op en klik op Save.

U geeft dit zip-bestand op wanneer u de DPS App Builder gebruikt om een viewer-app voor één folio te maken. Zie Een aangepaste viewer-app
maken voor de iPad en de iPhone.
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DPS uitbreiden met HTML en JavaScript-API's
DPS biedt verschillende methoden waarmee u HTML en JavaScript-API's kunt gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren. Wanneer u
HTML-inhoud maakt voor een aangepaste bibliotheek, een aangepaste winkel of een machtigingsbanner, kunt u verwijzen naar de Library and
Store API.

Voor HTML-inhoud in een folio, zoals een HTML-artikel of een webinhoud-overlay, kunt u verwijzen naar de Reading API. De Reading API bevat
bepaalde functies die beschikbaar zijn in de Library and Store API, en API's voor geolocatie, camera's, kalenders en apparaatdetectie.

Alle HTML-inhoud die u opgeeft in DPS App Builder, kan verwijzen naar de Library and Store API. HTML-artikelen of webinhoud-overlays in een
folio kunnen verwijzen naar de Reading API.

De volgende functies bieden toegang tot de JavaScript-API's.

Aangepaste bibliotheek
U kunt HTML, JavaScript en CSS gebruiken om de systeemeigen implementatie van de viewerbibliotheek naar wens te maken. Door API's te
openen, kunt u de e-commercefunctie van de standaardbibliotheek dupliceren en aanpassen aan uw projectontwerp. Zie Aangepaste winkels en
bibliotheken voor meer informatie over het maken van aangepaste bibliotheken en winkels.

 

 Library and Store API Reading API

Aangepaste bibliotheek *  

Aangepaste winkel *  

Aangepaste sleuven (webweergaven) *  

Machtigingsbanner *  

Welkomstscherm *  

Informatiescherm * *

Webinhoud-overlay  *

HTML-artikel  *
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Aangepaste bibliotheken hebben toegang tot de Library and Store API.

Aangepaste sleuven
Aangepaste sleuven (ook wel “aangepaste navigatiepictogrammen” genoemd) worden weergegeven op de navigatiebalk onderaan. Als op deze
sleuven wordt getikt, wordt een webweergave getoond, bijvoorbeeld een aangepaste winkel of een pagina met veelgestelde vragen. U kunt in de
HTML-code van de webweergave verwijzingen naar de Library and Store API opnemen.

 
Als op deze navigatiepictogrammen wordt getikt, wordt een webweergave getoond. De HTML-inhoud in elke webweergave kan verwijzen naar de
Library and Store API.

Machtigingsbanner
Als uw app directe machtiging bevat, kunt u een HTML-banner definiëren die boven aan de bibliotheekweergave verschijnt, zoals in de
afbeeldingen hierboven. U kunt de banner gebruiken als aansporing voor abonnees van drukwerk om rechtstreeks toegang tot de inhoud te
krijgen, aanbiedingen voor abonnementen beschikbaar te stellen of advertenties weer te geven. De machtigingsbanner heeft volledige toegang tot
de API voor bibliotheek en winkel. Zie Directe machtiging benutten met DPS voor meer informatie.

Welkomstscherm
Het welkomstscherm is een transparante webweergave die HTML-inhoud weergeeft tussen het opstartscherm en de bibliotheek of winkel. De
HTML-inhoud wordt weergegeven als klanten de app voor de eerste keer starten nadat ze de app hebben geïnstalleerd of als ze de app voor de
eerste keer starten nadat deze is bijgewerkt. Het welkomstscherm heeft volledige toegang tot de API voor bibliotheek en winkel. Zie Getting
started with a welcome screen (alleen Engelstalig) in DPS Developer Center voor meer informatie.

 
Voorbeeld van welkomstscherm waarin informatie uit de Library and Store API.

Informatiescherm
In de v30-release kunt u een informatiescherm weergeven wanneer klanten inhoud in uw app bekijken. U kunt lezers bijvoorbeeld aansporen een
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account te maken, een companion-app te downloaden, Help-inhoud te openen of andere aangepaste aanbiedingen te bekijken via een
transparante webweergave. Het informatiescherm heeft volledige toegang tot de JavaScript-API's, de Library and Store API of de Reading API,
afhankelijk van waar het informatiescherm wordt geactiveerd.

U kunt het informatiescherm starten op het niveau van de app (bijvoorbeeld een aangepaste bibliotheek of machtigingsbanner) of vanuit het folio
(HTML-artikel of webinhoud-overlay). De HTML-bestanden die worden gebruikt in het informatiescherm, bevinden zich op een server buiten de
app en niet in de app. Gebruikers moeten verbinding hebben met internet om het informatiescherm weer te geven.

Zie New APIs and features in r30 (alleen Engelstalig) voor meer informatie.

HTML-artikelen/webinhoud-overlays
U kunt een HTML-artikel of webinhoud-overlay maken als u toegang tot de JavaScript-API's wilt instellen in een folio in plaats van in de
bibliotheek. Vervolgens kunt u digitale inschrijfkaarten maken om verschillende inhoud weer te geven afhankelijk van hoe het artikel is verkregen,
of u kunt gebruikmaken van de API voor camera's, de API voor geolocatie of van verschillende API's voor consumentenmarketing.

 
De HTML-code in deze webinhoud-overlay roept de Reading API aan om te bepalen hoe de uitgave is verkregen en geeft de inhoud op basis
hiervan weer.
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Als u de Content Bundler hebt gebruikt om folio's te publiceren voor een viewer voor meerdere folio's, wordt het folio niet weergegeven in het
deelvenster Folio Builder of in de Folio Producer. Uw klanten kunnen gepubliceerde folio's echter nog wel downloaden en weergeven. U kunt deze
folio's blijven bewerken en bijwerken met de Content Bundler zolang deze beschikbaar is.

Als u uw workflow bijwerkt zodat het deelvenster Folio Builder kan worden gebruikt, kunt u folio's maken die samen met de bestaande foto's
beschikbaar zijn. Gebruik hierbij dezelfde Adobe-id als de id die u in de Content Bundler hebt gebruikt. U moet ook uw aangepaste viewer
bijwerken en opnieuw indienen, zodat deze folio's kan weergeven die zijn gemaakt met de nieuwere software.

Als u op dit moment een bestaand folio wilt bewerken met de Content Bundler, blijft u de Content Bundler gebruiken.
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DPS App Builder
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Controlelijsten voor aangepaste viewer-apps

Naar boven

Naar boven

Controlelijst voor viewer voor één folio (alleen iPad)
Controlelijst voor een viewer voor meerdere folio's (iPad en iPhone)
Controlelijst voor een viewer met abonnement (iPad en iPhone)
Controlelijst van viewer voor meerdere folio's (Windows Store)
Controlelijst van systeemeigen viewer voor meerdere folio's (Android)
Controlelijst voor verouderde viewer voor meerdere folio's (Android)

Het gebruik van de DPS App Builder voor het maken van een aangepaste viewer-app is een eenvoudig proces als u beschikt over alle benodigde
bestanden en informatie. Gebruik de juiste controlelijst om te controleren of u over de benodigde bestanden beschikt.

Controlelijst voor viewer voor één folio (alleen iPad)
De volgende bestanden en gegevens zijn vereist voor het maken van een viewer voor één folio voor de iPad.

Voor informatie over het maken van certificaten en afbeeldingen om een aangepaste viewer te verzenden naar de Apple App Store, downloadt u
de Step-by-Step Publishing Guide van het Adobe Digital Publishing Suite-dashboard of van de DPS App Builder.

Algemeen

Adobe-id voor toepassing

Creative Cloud-lidmaatschapsaccount of Single Edition-serienummer (alleen Single Edition)

Bestanden die vereist zijn voor de beveiliging van uw app

P12-certificaat (en wachtwoord) voor distributie

Mobileprovision-bestand voor distributie

P12-certificaat (en wachtwoord) voor ontwikkelaar

Mobileprovision-bestand voor ontwikkelaar

Illustraties die vereist zijn om uw app van uw merk te voorzien

Pictogrammen voor SD-versie van app: pictogrammen van 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72, 76 x 76 en 512 x 512 pixels in PNG-indeling. U hoeft
geen glimeffect of afgeronde hoeken toe te voegen.

Pictogrammen voor HD-versie van app: pictogrammen van 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144, 152 x 152 en 1024 x 1024 pixels in PNG-indeling.
U hoeft geen glimeffect of afgeronde hoeken toe te voegen.

SD-welkomstschermen: afbeeldingen van 1024 x 768 en 768 x 1024 pixels in PNG-indeling.

Controlelijst voor een viewer voor meerdere folio's (iPad en iPhone)
De volgende bestanden en gegevens zijn vereist voor het maken van een viewer voor meerdere folio's voor de iPad.

Folio's

Adobe-id voor toepassing

Minimaal één gratis, als openbaar gepubliceerd folio met Adobe-id van app

Aankopen in de app voor alle gepubliceerde handelsfolio's. Gebruik dezelfde product-id bij het maken van de aankoop in de app en het
publiceren van de folio.

Bestanden die vereist zijn voor de beveiliging van uw app

P12-certificaat (en wachtwoord) voor distributie

Mobileprovision-bestand voor distributie

P12-certificaat (en wachtwoord) voor ontwikkelaar

Mobileprovision-bestand voor ontwikkelaar
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Naar boven

P12-certificaat en wachtwoord voor productie-push (optioneel)

P12-certificaat en wachtwoord voor ontwikkelaar-push (optioneel)

Illustraties die vereist zijn om uw app van uw merk te voorzien

Pictogrammen van app voor iPad SD: pictogrammen van 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72, 76 x 76 en 512 x 512 pixels in PNG-indeling. U hoeft
geen glimeffect of afgeronde hoeken toe te voegen.
Pictogrammen van app voor iPhone SD: pictogrammen van 29 x 29 en 57 x 57 pixels in PNG-indeling. U hoeft geen glimeffect of afgeronde
hoeken toe te voegen.
Pictogrammen van app voor iPad HD: pictogrammen van 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144, 152 x 152 en 1024 x 1024 pixels in PNG-indeling.
U hoeft geen glimeffect of afgeronde hoeken toe te voegen.
Pictogrammen van app voor iPhone HD: pictogrammen van 58 x 58, 114 x 114 en 120 x 120 pixels in PNG-indeling. U hoeft geen glimeffect
of afgeronde hoeken toe te voegen.
SD-welkomstschermen voor iPad: afbeeldingen van 1024 x 768 en 768 x 1024 pixels in PNG-indeling.
HD-welkomstschermen voor iPad: afbeeldingen van 2048 x 1536 en 1536 x 2048 pixels in PNG-indeling. Gebruik een PNG-indeling van 8
bits om de bestandsgrootte te beperken.
Welkomstschermen voor iPhone: afbeeldingen van 320 x 480, 640 x 960 en 640 x 1136 pixels in PNG-indeling.

Controlelijst voor een viewer met abonnement (iPad en iPhone)
Er zijn bepaalde bestanden en informatie vereist voor het maken van een viewer met abonnement voor meerdere folio's voor de iPad.

Als u een viewer maakt met aangepaste machtigingen of als u een aangepast archief of aangepaste bibliotheek wilt maken, raadpleegt u de
desbetreffende artikelen in het DPS Developer Center voor aanvullende vereisten.

Folio's

Adobe-id voor toepassing

Minstens één gratis folio dat openbaar wordt gepubliceerd

Aankopen in de app voor alle gepubliceerde handelsfolio's. Gebruik dezelfde product-id bij het maken van de aankoop in de app en het
publiceren van de folio.

Aankopen in de app voor alle abonnementslooptijden. Als u een app met een gratis abonnement maakt, moet u een aankoopoptie in de app
voor het gratis abonnement maken.

Gedeeld geheim, gekoppeld aan de Adobe-id voor de toepassing (zie Het hulpmiddel Account Administration).

Bestanden die vereist zijn voor de beveiliging van uw app

P12-certificaat (en wachtwoord) voor distributie

Mobileprovision-bestand voor distributie

P12-certificaat (en wachtwoord) voor ontwikkelaar

Mobileprovision-bestand voor ontwikkelaar

P12-certificaat en wachtwoord voor productie-push (vereist voor Newsstand)

P12-certificaat en wachtwoord voor ontwikkelaar-push (vereist voor Newsstand)

Illustraties die vereist zijn om uw app van uw merk te voorzien

Pictogrammen van app voor iPad SD: pictogrammen van 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72, 76 x 76 en 512 x 512 pixels in PNG-indeling. U hoeft
geen glimeffect of afgeronde hoeken toe te voegen.

Pictogrammen van app voor iPhone SD: pictogrammen van 29 x 29 en 57 x 57 pixels in PNG-indeling. U hoeft geen glimeffect of afgeronde
hoeken toe te voegen.

Pictogrammen van app voor iPad HD: pictogrammen van 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144, 152 x 152 en 1024 x 1024 pixels in PNG-indeling.
U hoeft geen glimeffect of afgeronde hoeken toe te voegen.

Pictogrammen van app voor iPhone HD: pictogrammen van 58 x 58, 114 x 114 en 120 x 120 pixels in PNG-indeling. U hoeft geen glimeffect
of afgeronde hoeken toe te voegen.

SD-welkomstschermen: afbeeldingen van 1024 x 768 en 768 x 1024 pixels in PNG-indeling.

HD-welkomstschermen: afbeeldingen van 2048 x 1536 en 1536 x 2048 pixels in PNG-indeling. Gebruik een PNG-indeling van 8 bits om de
bestandsgrootte te beperken.
Welkomstschermen voor iPhone: afbeeldingen van 320 x 480, 640 x 960 en 640 x 1136 pixels in PNG-indeling.

SD Newsstand-pictogram: pictogram van 96 x 128 pixels in PNG-indeling (vereist voor Newsstand)
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Naar boven

Naar boven

Naar boven

HD Newsstand-pictogram: pictogram van 192 x 256 pixels in PNG-indeling (vereist voor Newsstand)

SD Subscription Tiles: afbeeldingen van 964 x 184 en 708 x 250 pixels in PNG-indeling.

HD Subscription Tiles: afbeeldingen van 1928 x 368 en 1416 x 500 pixels in PNG-indeling.

Aangepaste navigatiepictogrammen (optioneel, alleen Enterprise): afbeeldingen van 30 x 30 (SD) en 60 x 60 (HD) pixels in PNG-indeling met
een transparante achtergrond. Het besturingssysteem vervangt de kleur van niet-transparante pixels door een systeemkleur.

Controlelijst van viewer voor meerdere folio's (Windows Store)
De volgende bestanden en gegevens zijn vereist voor het maken van een viewer voor meerdere folio's voor de Windows Store. Zie DPS-apps
voor de Windows Store ontwikkelen voor meer informatie over het maken van deze bestanden.

Folio's

Adobe-id voor toepassing
Facturering in de app voor alle gepubliceerde handelsfolio's. Gebruik dezelfde product-id bij het maken van de facturering in de app en het
publiceren van het folio.
Gedeeld geheim, gekoppeld aan de Adobe-id voor de toepassing (zie Het hulpmiddel Account Administration).

Informatie die nodig is om uw app te verzenden

Geldig Microsoft-ontwikkelaarsaccount
URL van webpagina voor het privacybeleid

Illustraties die vereist zijn om uw app van uw merk te voorzien

PNG-afbeelding van 310 x 310 pixels voor gebruik op het startscherm van de toepassing, in de winkel en in de zoekresultaten
PNG-afbeelding van 310 x 150 pixels voor gebruik op het startscherm van de toepassing
Transparante PNG-afbeelding van 620 x 300 pixels voor gebruik op het welkomstscherm van de toepassing

Controlelijst van systeemeigen viewer voor meerdere folio's (Android)
De volgende bestanden en gegevens zijn vereist voor het maken van een viewer voor meerdere folio's voor de Google Play Store. Zie
Publicatieproces | Mobiele apparaten (Android en Amazon) voor informatie over het maken van deze bestanden.

Folio's

Adobe-id voor toepassing
Facturering in de app voor alle gepubliceerde handelsfolio's. Gebruik dezelfde product-id bij het maken van de facturering in de app en het
publiceren van het folio.
Gedeeld geheim, gekoppeld aan de Adobe-id voor de toepassing (zie Het hulpmiddel Account Administration).

Bestanden die vereist zijn voor de beveiliging van uw app

Geldig P12-certificaat (en wachtwoord) of .keystore-bestand (en wachtwoord/aliasinformatie)

Illustraties die vereist zijn om uw app van uw merk te voorzien

Een pictogram voor de app in PNG-indeling (het formaat is niet van belang; de afbeelding wordt geschaald naar 96 x 96)

Controlelijst voor verouderde viewer voor meerdere folio's (Android)
De volgende bestanden en gegevens zijn vereist voor het maken van een viewer voor meerdere folio's voor de Google Play Store. Zie
Publicatieproces | Mobiele apparaten (Android en Amazon) voor informatie over het maken van deze bestanden.

Folio's

Adobe-id voor toepassing

Facturering in de app voor alle gepubliceerde handelsfolio's. Gebruik dezelfde product-id bij het maken van de facturering in de app en het
publiceren van het folio.

Gedeeld geheim, gekoppeld aan de Adobe-id voor de toepassing (zie Het hulpmiddel Account Administration).

Bestanden die vereist zijn voor de beveiliging van uw app

Geldig P12-certificaat (en wachtwoord)

Illustraties die vereist zijn om uw app van uw merk te voorzien
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  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid

App-pictogrammen: 36 x 36, 48 x 48, 72 x 72 pixels, in PNG-indeling.
Welkomstschermen: afbeeldingen van 1280 x 800/800 x 1280, 1920 x 1200/1200 x 1920, 2048 x 1536/1536 x 2048 of 2560 x 1600/1600 x
2560 pixels in 8-bits PNG-indeling.
Aangepaste navigatiepictogrammen (optioneel, alleen Enterprise): afbeeldingen van 75 x 43, 98 x 52 of 214 x 114 pixels in PNG-indeling.
Maak voor elk pictogram afzonderlijke afbeeldingen voor de statussen Omhoog, Omlaag en Uitgeschakeld.

Aanbevelingen van Adobe
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Overzicht DPS App Builder

  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid

Met de DPS App Builder (voorheen Viewer Builder) kunt u een aangepaste viewer-app ontwikkelen die u kunt verzenden naar winkels zoals de
Apple Store en Google Play Store. De bureaubladversie van DPS App Builder is op dit moment alleen beschikbaar voor Mac OS. De nieuwe
webversie van DPS App Builder, waarmee u momenteel systeemeigen Android-apps kunt ontwikkelen, werkt in Windows en in Mac OS. Op
termijn gaat de webversie van DPS App Builder andere platformen ondersteunen en de bureaubladversie vervangen.

Gebruik de bureaubladversie van de DPS App Builder om viewer-apps voor één folio, voor meerdere folio's en met een abonnement te
ontwikkelen. U kunt momenteel geen viewer-apps met één folio maken voor de Google Play Store, de Amazon Appstore of de Windows Store.
Apps met één folio zijn alleen beschikbaar voor de iPad.

Ga als u de nieuwste versie van de bureaubladversie van de DPS App Builder wilt downloaden naar: www.adobe.com/go/digpubsuite_vb_mac_nl.

Video over DPS App Builder

Een app voor één folio publiceren naar de iPad

Een app voor meerdere folio's publiceren naar de iPad

Aanbevelingen van Adobe

Colin Fleming legt uit hoe u de DPS App
Builder kunt gebruiken om een aangepaste
viewer-app te maken.... Meer informatie

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

door Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

In deze video ziet u hoe u de nieuwe Single
Edition van DPS kunt gebruiken om een app
die eenmalig wordt uitgegeven, naar de
iPad App Store te publiceren.... Meer
informatie

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

door Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

In deze video ziet u hoe u inhoud naar de
app-winkels voor tablets kunt publiceren
met uw Professional of Enterprise Edition....
Meer informatie

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

door Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help
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DPS-apps voor de iPad en iPhone maken

Deelvenster App Details
Machtigingsgegevens (alleen Enterprise)
Abonnementsgegevens
Deelvenster Icons and Splash Screens
Newsstand
De navigatiebalk (alleen Enterprise)
Sociaal delen
Certificaten
Buildgegevens
De viewer-apps downloaden en testen
De viewer-app indienen en beheren

U kunt de DPS App Builder gebruiken om een aangepaste viewer-app voor de iPad of voor de iPad en de iPhone te maken. Nadat u geldige
bestanden en gegevens hebt opgegeven, genereert de DPS App Builder een ontwikkelings-app en een distributie-app. De ontwikkelings-app is
bestemd voor testdoeleinden. Als deze correct werkt, verzendt u het .zip-bestand voor distributie naar de Apple Store.

De gegevens die u verstrekt, zoals certificaten en wachtwoorden, worden niet op de Adobe-server opgeslagen. Alleen de toepassingsbestanden
worden op de Adobe-server opgeslagen.

Als u een DPS Professional- of Enterprise-account hebt, raadpleegt u iOS Publishing Companion Guide for Professional and Enterprise
(Engelstalig) voor informatie over het maken van de vereiste certificaten en afbeeldingen.
Raadpleeg Step-by-Step iPad Publishing Guide voor Single Edition (Engelstalig) als u een Creative Cloud- of Single Edition-gebruiker bent.

DPS App Builder-vereisten voor het maken van viewer-apps voor iOS

Systeemvereisten:

Mac OSX 10.6 Snow Leopard of hoger voor iOS-viewer-apps (Max OSX 10.7 of hoger aanbevolen voor gebruik van Application Loader)

Internetverbinding

DPS App Builder

Een geldige Adobe-id waaraan met het hulpmiddel Account Administration (Professional of Enterprise) de rol DPS App Builder-rol is
toegewezen

Een aangepaste viewer-app maken

1. Zorg dat u over de vereiste bestanden en informatie beschikt. Zie Controlelijsten voor aangepaste viewer-apps.

2. Download en installeer de DPS App Builder.

De DPS App Builder is beschikbaar op het Digital Publishing Suite-dashboard. Als u InDesign CS6 of InDesign CC gebruikt, wordt de DPS
App Builder geïnstalleerd wanneer u de DPS Desktop-hulpprogramma's bijwerkt.

3. Start de DPS App Builder en meld u aan met een geldige Adobe-id.

De Adobe-id die u gebruikt om u aan te melden bij de DPS App Builder, kan een andere zijn dan de Adobe-id die u gebruikt om de Adobe-id
op te geven voor Title in het deelvenster App Details.

Met het hulpprogramma Account Administration kunt u (of de beheerder) de DPS App Builder-rol toewijzen aan een Adobe-id. Zie Het
hulpmiddel Account Administration.

4. Klik op Nieuw, kies iOS en selecteer vervolgens iPad of iPad en iPhone (u kunt niet alleen iPhone selecteren). Klik op Volgende.
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Opmerking:

Naar boven

App Name

App-versie

 

5. Geef de gevraagde bestanden en informatie op.

(Professional/Enterprise) Als u een app voor één folio maakt, kunt u het folio in het deelvenster Folio Builder selecteren en de optie
App maken kiezen in het deelvenstermenu. Controleer of het account dat u gebruikt om het folio te maken, de rollen Application en DPS App
Builder bevat.

Deelvenster App Details
In het deelvenster App Details kunt u uw viewer-namen en -gegevens voor de account-id opgeven.

 

Geef een viewernaam op; de naam wordt onder het pictogram App op de iPad weergegeven. U kunt doorgaans een naam van
maximaal 13 tekens opgeven voordat de naam wordt afgekapt.

Als u de naam van de app wilt testen op de iPad, opent u een website in iPad Safari en kiest u Voeg toe aan beginscherm in het Safari-menu;
vervolgens typt u de naam van de gewenste viewer. Als de naam wordt afgekapt, gebruikt u een kortere naam.

Geef de meest recente viewer op.
De DPS App Builder beschikt voor back-updoeleinden over een vorige versie. Nu de release van versie 28 (v28) beschikbaar is geworden, is het
wellicht verstandig om een viewer voor v27 te maken, die iOS 5 en de iPad 1 ondersteunt. De viewer van v28 ondersteunt iOS 7-functies, maar
niet iOS 5.
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App-type

Multi Folio

Built-in Single Edition App

Multi Folio met machtiging

Multi Folio with iTunes Subscription

Multi Folio with Entitlement and iOS Subscription

Adobe Content Viewer

Title (Library View)

Title ID/Password

Optional URL Scheme

Exported Folio

Optionele URL naar privacybeleid

Optioneel welkomstscherm

Geef het viewertype op (zie Typen aangepaste viewer-apps). De beschikbaarheid van sommige opties hangt af van het type account.

Een viewer-app voor meerdere folio's die een bibliotheek bevat waarmee gebruikers inhoud kunnen downloaden die op de
Adobe Distribution Service wordt gehost.

Geïntegreerde inhoud maakt deel uit van een app voor één folio. Wanneer u deze optie selecteert, wordt de
optie Exported File weergegeven. Geef het zip-bestand op dat is gemaakt met de optie Exporteren in de Organizer van de Folio Producer.
Deze optie is niet beschikbaar als de iPhone is geselecteerd.

(alleen Enterprise) Maak een viewer-app die een aangepaste machtigingsserver gebruikt om te bepalen
welke klanten inhoud kunnen downloaden. Als u deze optie selecteert, kunt u uw eigen abonnementenservice gebruiken. Raadpleeg
Apple. U kunt geen apps met alleen Entitlement inschakelen voor Newsstand.

Maak een viewer-app die gebruikmaakt van het abonnementenmodel van de Apple App Store.

(alleen Enterprise) Maak een viewer-app die een aangepaste machtigingsserver
gebruikt om te bepalen welke klanten inhoud kunnen downloaden. Klanten kunnen zich abonneren via uw abonnementenservice of via de
Apple App Store.

Maak een versie van de Adobe Content Viewer in plaats van deze te downloaden van de App Store. Zie Een
aangepaste Adobe Content Viewer maken voor de iPad.

Geef de titel op die boven aan de bibliotheek van de viewer wordt weergegeven. Gebruik niet meer dan 35 tekens voor de
naam.

Voer de juiste Adobe-id en het juiste wachtwoord voor uw app in. Geef dezelfde Adobe-id op als de id die u hebt gebruikt om
folio's voor deze titel te maken. Zorg ervoor dat aan de Adobe-id de toepassingsrol wordt toegewezen in het hulpmiddel Account Administration.
De Title ID van de app kan een andere zijn dan de Adobe-id die u gebruikt om u aan te melden bij de DPS App Builder.

Geef het aangepaste URL-schema op dat de viewer-app start vanuit Safari en andere apps. Om ervoor te zorgen dat dit
schema uniek is, raadt Apple u aan de omgekeerde domeinnotatie te gebruiken (com.publisher.publication). Gebruik voor de beste resultaten bij
het sociaal delen met Twitter 32 tekens of minder.
Stel dat u 'com.sportspub.kayaking' opgeeft als URL-schema. Als u de koppeling 'com.sportspub.kayaking://' insluit op uw webpagina, wordt de
viewer-app geopend wanneer in de mobiele browser op de koppeling wordt geklikt. Raadpleeg de website van Apple voor ontwikkelaars voor meer
informatie.

Als u Built-in Single Edition App hebt geselecteerd bij App type, geeft u het ZIP-bestand op dat in de viewer moet worden
ingebouwd. U maakt een zip-bestand met gebruik van de optie Export in de Organizer van de Folio Producer. Zie Folio's exporteren voor viewers
voor één folio. (In plaats van het geëxporteerde zip-bestand te gebruiken, kunt u het folio in het deelvenster Folio Builder selecteren en de optie
Create App kiezen.)

Als u een URL naar privacybeleid opgeeft, wordt de optie Privacybeleid weergegeven in het menu met
bibliotheekinstellingen. Als een gebruiker op Privacybeleid tikt, wordt de webpagina weergegeven in een browser in de app.

(Alleen Enterprise) Het welkomstscherm is een transparante webweergave die de door u geselecteerde HTML-
inhoud weergeeft. De HTML-inhoud wordt weergegeven als klanten de app voor de eerste keer starten nadat ze de app hebben geïnstalleerd of
als ze de app voor de eerste keer starten nadat deze is bijgewerkt. U kunt bijvoorbeeld het welkomstscherm gebruiken om lezers aan te sporen
een account te maken, de gebruiksvoorwaarden te accepteren, een voorvertoning van een uitgave te verkennen of gebruikers naar de app te
leiden. Het welkomstscherm heeft volledige toegang tot de JavaScript-API voor de Bibliotheek/Store en u hebt de volledige controle over de
ervaring.
Geef het .zip-bestand met uw HTML-bestanden op. Als uw app zowel iPad als iPhone ondersteunt, moeten uw HTML-bestanden inhoud
weergeven die geschikt is beide apparaatformaten. Zie het artikel over het welkomstscherm in DPS Developer Center voor instructies en HTML-
voorbeeldbestanden.

Geavanceerde opties
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Enable PDF Zooming

Enable Favorites

Automatisch verbergen van folioschuifbalken inschakelen

Always Open Background Downloaded Issue

Navigatie naar de hot zone links en rechts inschakelen

Enable Hot Zone to Display Folio View Controls

Hide Top Navigation Bar in Folio View

Enable Auto Folio Archiving

Enable Caching of Library Information

Hide Sign In Button in Library (alleen Enterprise)

 

Selecteer deze optie om uw gebruikers toe te staan knijp- en zoombewerkingen uit te voeren op niet-interactieve pagina's.
Zorg ervoor dat u de optie voor de PDF-afbeeldingsindeling selecteert wanneer u uw folio maakt.

Selecteer deze optie zodat uw gebruikers hun favoriete artikelen in de app als bladwijzer kunnen instellen. Indien deze optie is
ingeschakeld, wordt in de rechterbovenhoek van de navigatiebalk van de viewer een pictogram Favorieten weergegeven. Favorieten zijn nog niet
beschikbaar in de iPhone-viewer.

In een folio wordt standaard rechts van artikelen een schuifbalk van 6 pixels
weergegeven. Als u deze optie selecteert, wordt de schuifbalk alleen weergegeven wanneer de gebruiker in het artikel schuift.

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt elk folio dat sinds de vorige weergavesessie op de
achtergrond is gedownload, bij het starten van de app geopend. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt het meest recent bekeken folio geopend
in de vorige leespositie. Deze optie is vooral handig voor dagelijkse en wekelijkse tijdschriften.

Als u deze optie selecteert, verschijnen er onzichtbare hot zones aan de linker- en
rechterkant van elk artikel (of pagina als het artikel alleen horizontaal schuifbaar is). Door op een hot zone te tikken, springt u naar het volgende of
vorige artikel. De hot zones zijn vooral handig voor overlays op volledig scherm, zoals presentaties. Er zijn hot zones ingeschakeld voor zowel
iPad- als iPhone-viewers.
Als een knop in het gebied van een hot zone wordt weergegeven, kunt u de knop activeren door hierop te tikken. Bij alle andere overlays die in
het gebied van een hot zone worden weergegeven, kunt u de hot zone activeren door op het gebied te tikken.

Als u deze optie selecteert, worden door tikken in het hot zone-gebied boven en onder aan de
pagina de navigatiebalken (ook wel 'HUD' genoemd) weergegeven. Als u ergens buiten de hot zones tikt, worden de navigatiebalken niet
weergegeven. Er zijn hot zones ingeschakeld voor zowel iPad- als iPhone-viewers.
Knoppen hebben voorrang op de hot zones in de folioweergave, de hot zones in de folioweergave hebben voorrang op de hot zones links en
rechts, en de hot zones in de folioweergave hebben voorrang op alle niet-knop-overlays.

Als u deze optie selecteert, wordt alleen de onderste navigatiebalk weergegeven wanneer een gebruiker
op een artikel tikt. Op deze manier kunnen uitgevers een aangepaste navigatiebalk op alle artikelpagina's voor navigatie binnen het folio maken.

Selecteer deze optie om het automatisch archiveren van folio's in te schakelen wanneer de klant het
maximumaantal toegestane folio's downloadt. Geef aan of archiveren standaard moet worden ingeschakeld. Klanten kunnen de
apparaatinstellingen gebruiken om automatisch archiveren in- of uit te schakelen. Geef ook het maximumaantal gedownloade folio's (tussen 6 en
90) op voor de viewer-app. Wanneer de drempelwaarde is bereikt, worden de meest recentelijk bijgewerkte folio's automatisch gearchiveerd.
Klanten kunnen de drempelwaarde niet wijzigen. Klanten kunnen elk gearchiveerde folio opnieuw downloaden.

Selecteer deze optie om folio-informatie zoals de prijs van een folio in cache op te slaan. Als u deze
optie selecteert, worden de prestaties voor apps met grote bibliotheken verbeterd, omdat de viewer de Apple-server niet controleert telkens
wanneer de bibliotheek wordt geladen. Houd er echter rekening mee dat door het selecteren van deze optie folio-informatie verouderd kan raken.
Als u bijvoorbeeld deze optie hebt geselecteerd en de kosten van handelsversies van folio's wijzigt, geeft uw bibliotheek misleidende informatie
weer. Deze optie is momenteel alleen beschikbaar voor apps met een abonnement.

Standaard wordt de knop Sign In in de linkerbovenhoek van de bibliotheek weergegeven
voor apps met een abonnement met aangepaste machtiging. U kunt de knop Sign In verbergen als uw aangepaste bibliotheek een andere
methode voor aanmelden biedt.
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Hide Subscribe Button in Library (alleen Enterprise)

Auto-Download Latest Entitled Folio on First Launch

Auto-Open Latest Entitled Folio After Download

Enable Rate the App Dialog

Dialoogvenster Analyse bij voorkeur aan tonen

Use Legacy Store APIs (alleen Enterprise)

Supported Languages

Aangepaste strings gebruiken

Naar boven

Standaard wordt de knop Subscribe in de linkerbovenhoek van de bibliotheek
weergegeven voor apps met een abonnement. U kunt de knop Subscribe verbergen.

Als deze optie is geselecteerd, wordt het nieuwste gemachtigde folio automatisch
gedownload wanneer de app wordt gestart. Gebruik het hulpmiddel Account Administration om de eerste handelsversie van het folio gratis
beschikbaar te maken voor gebruikers die de app voor het eerst downloaden.

Als Auto-Open Latest Entitled Folio After Download is geselecteerd, wordt deze optie voor
automatisch openen standaard geselecteerd zodat lezers die dit folio voor de eerste keer lezen, de app kunnen downloaden en direct kunnen
beginnen met het lezen van de meest recente folio. Als u de optie voor het automatisch openen uitschakelt, zien gebruikers dat het folio weliswaar
wordt gedownload naar de bibliotheek, maar dat het folio pas wordt geopend als ze op de omslagafbeelding tikken. Op deze manier kunnen
uitgevers een bericht in de banner weergeven die gebruikers die het folio voor het eerst gebruiken, laat weten dat ze een gratis folio ontvangen.

Selecteer deze optie om het bericht 'Rate the App' weer te geven wanneer uw klanten app een bepaald aantal
keren hebben gestart. Als u bijvoorbeeld de waarde van de dialoogvenstertelling voor het beoordelen van de app instelt op 5, wordt de gebruikers
gevraagd om de app te beoordelen wanneer ze deze voor de vijfde keer starten. Als ze de optie 'Herinner mij later' selecteren, wordt dit opnieuw
gevraagd bij de volgende keer dat de app wordt gestart.
Geef de 9-cijferige toepassings-id voor uw app op. Om deze id te verkrijgen, meldt u zich aan bij itunesconnect.apple.com, klikt u op Uw
toepassingen beheren en klikt u vervolgens op uw app. Kopieer de 9-cijferige Apple-id (niet de bundel-id).

Als u deze optie selecteert, kunnen uw klanten zich afmelden voor het bijhouden van
gegevens. Ze kunnen zich aan de hand van de bibliotheekinstellingen in de viewer-app op elk gewenst moment aanmelden. Deze optie is vooral
handig voor regio's waarin u verplicht bent om gebruikers de keuze te geven zich af te melden voor het bijhouden van gegevens.
Als u de standaardtekst die wordt weergegeven wilt bewerken, selecteer dan Aangepaste strings gebruiken, en download en bewerk de waarden
voor "Titel dialoogvenster Analyse bij voorkeur uit" en "Tekst dialoogvenster Analyse bij voorkeur uit".

Selecteer deze optie als u een oudere aangepaste archiefconfiguratie hebt die u wilt gebruiken. Als
u deze optie selecteert, kunt u geen aangepaste bibliotheek opgeven.

In iTunes worden de talen weergegeven waarin de viewer-app beschikbaar is. De interface van de viewer wordt vertaald
in een aantal talen, maar de inhoud van uw folio hoogstwaarschijnlijk niet. Selecteer minimaal één taal waarin uw viewer moet worden
weergegeven.

U kunt alle tekenreeksen die in de viewer zijn opgeslagen, aanpassen in alle ondersteunde talen. U kunt
bijvoorbeeld knoptekst in de bibliotheek en tekst in dialoogvensters aanpassen. Selecteer deze optie en klik op Generate Template om een XML-
sjabloon te downloaden naar uw map Documenten. U kunt dit XML-bestand vervolgens bewerken en opgeven in DPS App Builder. Als u een
viewer bewerkt die voor een vorige versie is gemaakt, bereikt u het beste resultaat wanneer u de nieuwste sjabloon downloadt en bewerkt.
Wanneer u het XML-bestand bewerkt, bevat elk UI-element een <key name> en een of meer taalcodes (zoals <en> voor Engels). Bewerk de tekst
in de taalcode (zoals <nl>). Verander niet de tekenreeks <key name>.
U kunt dit XML-bestand ook gebruiken om de labels “Library” en “Viewer” aan te passen en taalstrings op te nemen voor de labels onder de
aangepaste pictogrammen in de navigatiebalk. Aan het einde van het XML-bestand wordt een set UI-elementen weergegeven met toetsnamen
zoals “Library” (label voor iPad-bibliotheek), “iPad viewer label” (label voor iPad-viewer) en “iPad Custom slot 1 label” (label voor aangepast iPad-
item 1). De cijfers voor de aangepaste items komen overeen met de volgorde van links naar rechts voor aangepaste pictogrammen die u hebt
toegevoegd tussen de knoppen Bibliotheek en Viewer in de sectie met de navigatiebalk. Geef voor de labels van de aangepaste items de
taaltekenreeksen op, zoals "<en>Support</en>" voor Engels en "<nl>Ondersteuning</nl>" voor Nederlands. 

 
Namen van opties bewerken in de viewer-app

Machtigingsgegevens (alleen Enterprise)

157



Opmerking:

Service URL

Service Auth URL

Integrator ID

Optionele account-URL maken

Forgot Password URL

Optional Existing Subscription URL

Send App ID and Version

Entitlement Banner Enabled

Banner Page URL

Offline Banner Assets

Banner Height

 

De volgende opties worden weergegeven als u een van de machtigingsopties bij Viewer Type kiest.

neem voor meer informatie over het opzetten van een aangepaste machtigingsserver contact op met uw Adobe-vertegenwoordiger.

Geef de URL op in de notatie http://[:]/contextroot/api/, bijvoorbeeld http://lighthouse.adobe.com/dps/entitlement_starter/api. De
Service URL en de Service AUTH URL moeten overeenkomen met de integrator-id, maar de waarde van de integrator-id krijgt voorrang als deze
verschillen. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie bij de directe machtiging-API of neem contact op met uw vertegenwoordiger van
Adobe.

Geef dezelfde gegevens op die ook voor Service URL worden gebruikt.

Adobe verstrekt de Integrator ID wanneer uw machtigingsaccount binnen onze servers is ingericht. U kunt dezelfde integrator-id
voor meerdere apps gebruiken. De API bevat “appId” en “appVersion“ voor elke methode, zodat uw implementatie kan detecteren welke
toepassing vraagt om machtigingsinformatie.
Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Adobe voor meer informatie over de Integrator ID.

Geef de URL op waar klanten zich kunnen aanmelden voor een abonnement via de uitgever, en niet via het
Apple-abonnementsproces. Deze URL wordt gebruikt wanneer gebruikers op de knop Abonneren klikken die verbindt met uw machtigingenservice.

Geef de URL op waar klanten hun wachtwoord kunnen ophalen als ze dit vergeten zijn.

Geef de URL op waar klanten een bestaand abonnement op een gedrukte versie kunnen aangeven
wanneer ze zich abonneren op een digitale versie. Laat dit veld leeg om de koppelingsknop voor gedrukte abonnementen in de viewer uit te
schakelen.

Met deze optie kunnen de id- en versietekenreeksen van de viewer-app worden verzonden in API-aanroepen voor
machtigingen. We raden u aan deze optie te selecteren.

Selecteer deze optie om een abonnementsbanner die de volledige breedte van het scherm beslaat in plaats van
het abonnementsblok weer te geven in de viewerbibliotheek. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt alleen het abonnementsblok weergegeven
in de bibliotheek. Als u een banner gebruikt in plaats van de tegel voor abonnementen, is het wellicht verstandig om koppelingen naar de
abonnementsopties op te nemen in uw HTML-inhoud.

Geef de URL op die de abonnementsbanner weergeeft wanneer de gebruiker is verbonden met internet. Deze banner beslaat
de volledige breedte van het scherm en wordt boven in de viewerbibliotheek weergegeven, boven het abonnementsblok en de beschikbare folio's.
U kunt voor SD- en HD-apparaten verschillende URL's opgeven.

Selecteer het .zip-bestand met de elementen die als de banner moeten worden gebruikt als de gebruiker niet is
verbonden met internet. Het .zip-bestand moet één HTML-bestand, minimaal één afbeeldingsbestand en optionele CSS-bestanden bevatten. Het
.zip-bestand mag geen submappen bevatten; alle inhoud dient zich op hetzelfde niveau te bevinden. U kunt verschillende .zip bestanden voor SD-
en HD-doelapparaten opgeven.

Geef voor de hoogte van de banner in de viewerbibliotheek een vaste afmeting of een percentage van het gebied van de
bibliotheek op. U kunt een waarde tussen 1 en 1280 opgeven, maar de hoogte van de weergegeven banner mag niet meer dan 40% van het
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Naar boven

Subscription Tiles

Optional Library Subscription Tile URL

Optional Remote Custom Dialog URL

Subscription Type/Subscription Products

Opmerking:

Naar boven

gebied van de bibliotheek zijn.

Abonnementsgegevens

 

De volgende opties worden weergegeven als u een van de abonnementsopties bij Viewer Type kiest.

Geef achtergrondafbeeldingen op die de Apple-abonnementsopties beschrijven. Voor liggende schermen, die worden
weergegeven wanneer het apparaat zijdelings wordt gedraaid, geeft u een afbeelding van 964 x 184 pixels op voor iPad SD en een afbeelding
van 1928 x 368 pixels voor iPad HD. Voor staande schermen geeft u afbeeldingen van 708 x 250 en 1416 x 500 pixels op voor de verschillende
iPad-formaten.
Tik op een willekeurig gedeelte van het blok om de iOS-abonnementsopties te starten. Deze opties worden bepaald door de aanschafinformatie
voor het abonnement in de app die u opgeeft in iTunes Connect.
Opmerking: Als u een machtigingsbanner inschakelt, wordt de machtigingsbanner weergegeven in plaats van (en niet in aanvulling op) de
abonnementblokken. Vanwege een probleem in DPS App Builder moet u nog steeds de tegels voor abonnementen opgeven, hoewel deze niet
worden gebruikt in de app.

Geef een URL op die in een browservenster in de app wordt weergegeven wanneer de klant op het
abonnementsblok tikt. Deze webpagina kan een bericht bevatten over een ander onderwerp dan abonnementen.

Deze URL wordt geladen wanneer de klant het abonnementsproces voltooit. U kunt bijvoorbeeld om
gebruikersgegevens verzoeken of aanvullende informatie over uw producten verstrekken.

Selecteer Paid als u een abonnement op een handelsapp hebt. Klik op het plus-pictogram voor
Subscription Products om minstens één product-id en bijbehorende tijdsduur voor Apple iTunes Connect op te geven. Deze opties worden
weergegeven als klanten op het abonnementsblok of op de knop Abonneren tikken.
Selecteer Free als u een Newsstand-app maakt met de gratis abonnementsoptie van Apple. Geef de product-id voor het gratis abonnement op die
u in iTunes Connect hebt opgegeven.

Informatie over een gedeeld geheim is vereist voor apps met een abonnement. Gebruik iTunes Connect om uw gedeelde geheim te
maken of weer te geven. Gebruik het hulpmiddel Account Administration om de gedeelde geheime tekens voor het toepassingsaccount op te
geven. Meld u vervolgens aan bij de Organizer van Folio Producer om de gemeenschappelijke geheime update te activeren.

Deelvenster Icons and Splash Screens
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App-pictogrammen

Opmerking:

Welkomstschermen

Optionele illustraties

Glanseffect op app-pictogram inschakelen

 

Gebruik dit deelvenster om app-pictogrammen en welkomstschermen in te stellen die worden weergegeven in iTunes en op de iPad.

In plaats van dat u elk pictogrambestand één voor één moet opgeven, kunt u de bestanden in een Finder-venster selecteren en naar het
deelvenster Icons and Splash Screens slepen.

De pictogrammen die u opgeeft, worden weergegeven op het beginscherm van de iPad nadat u ze hebt geïnstalleerd, en op
de App Store op het apparaat wanneer ze worden weergegeven vanaf de iPad. Geef pictogrammen van 29 x 29, 50 x 50, 72 x 72 en 76 x 76
pixels PNG-indeling op voor iPad SD. Geef pictogrammen van 58 x 58, 100 x 100, 144 x 144 en 152 x 152 pixels in PNG-indeling op voor iPad
HD. Geef pictogrammen van 29 x 29, 57 x 57, 58 x 58, 114 x 114 en 120 x 120 pixels op voor iPhone. Apple rondt hoeken automatisch af.
Vergroot de schaal van kleinere illustraties niet. Gebruik hoogwaardige, samengevoegde PNG-bestanden van 72 ppi die het RGB-kleurmodel
bevatten.

Neem altijd de extensie .png op in de namen van de afbeeldingsbestanden.

Wanneer de viewer wordt gestart, wordt ongeveer drie seconden lang een welkomstscherm weergegeven (ook wel een
opstartafbeelding genoemd). Geef voor welkomstschermen de hierna weergegeven RGB-afbeeldingen op met een pixeldichtheid van 72 ppi.
Gebruik hiervoor enkellaagse PNG-bestanden van hoge kwaliteit. Als u de bestanden wilt verkleinen, gebruikt u de optie Opslaan voor web en
apparaten in Photoshop om de bestanden op te slaan als 8-bits PNG-bestanden.

Afbeeldingen van 1024 x 768 en 768 x 1024 pixels voor iPad SD

Afbeeldingen van 2048 x 1536 en 1536 x 2048 pixels voor iPad HD

Afbeelding van 320 x 480 pixels voor iPhone SD

Afbeelding van 640 x 960 pixels voor iPhone HD en afbeelding van 640 x 1136 pixels voor iPhone 5.

U bereikt het beste resultaat wanneer u voor het welkomstscherm een andere afbeelding gebruikt dan voor de omslag. Als u voor de omslag en
het welkomstscherm dezelfde afbeelding gebruikt, kunnen gebruikers de indruk krijgen dat de app is vastgelopen wanneer ze deze voor het eerst
starten. Sommige uitgevers voegen 'Laden...' toe aan de welkomstafbeeldingen.

Het grote app-pictogram wordt voor uw app weergegeven op de App Store op uw bureaublad en wordt, indien nodig,
gebruikt voor weergave van uw app in de App Store. Geef een afbeelding van 512 x 512 pixels op voor iPad- en iPhone-apparaten met een lage
resolutie en een afbeelding van 1024 x 1024 pixels voor iPad- en iPhone-apparaten met een hoge resolutie. Voor het beste resultaat gebruikt u
Opslaan voor web en apparaten in Photoshop om 8-bits PNG-bestanden te maken. U kunt deze afbeelding ook opgeven wanneer u uw app naar
de Apple Store verzendt. Vergroot de schaal van kleinere illustraties niet. Gebruik hoogwaardige, samengevoegde 8-bits PNG-bestanden van 72
ppi die het RGB-kleurmodel bevatten. Voor kleinere bestanden maakt u 8-bits in plaats van 24-bits PNG-bestanden.

Geef aan of u wilt dat op uw toepassingspictogrammen een lichtvaleffect wordt toegepast, waarmee
het lijkt alsof er een licht op het bovenste gedeelte van het pictogram schijnt.

 
Zonder (links) en met (rechts) lichtvaleffect

160



Optional Fonts ZIP for HTML

Naar boven

Enable Newsstand

Magazine/Newspaper

Binding Edge

Newsstand Icon

Naar boven

Als u lettertypen toepast op tekst in uw HTML-stapels of webweergave-overlays, kunt u deze opnemen in het
.folio-bestand of de viewer. Als u ze in de viewer opneemt, dient u de lettertypen te comprimeren in een .zip-map. Het .zip-bestand mag geen
submappen bevatten; alle inhoud dient zich op hetzelfde niveau te bevinden.

Newsstand

 

Als u Newsstand inschakelt, wordt uw viewer-app weergegeven in de map Newsstand van iPads waarop iOS5 is geïnstalleerd. Als u Newsstand
wilt inschakelen, moet u een viewer-app maken met iTunes-abonnement (alleen iTunes-abonnement of Entitlement with iTunes-abonnement maar
niet alleen Entitlement). Bovendien moet u pushmeldingen inschakelen.

Selecteer deze optie als u uw viewer wilt weergeven in de map Newsstand.

Bepaal of Newsstand uw viewer-app moet classificeren als tijdschrift of krant.

Selecteer een optie om de versieringsweergave op het pictogram Newsstand te bepalen wanneer een klant dubbeltikt op de knop
Home om de actieve apps weer te geven. Als u bijvoorbeeld Left binding kiest, wordt links een bindingsrand en worden rechts paginaversieringen
weergegeven.

Geef een PNG-pictogram op dat wordt weergegeven in de map Newsstand. Gebruik een hoogwaardig PNG-bestand van 72
ppi, in het RGB-kleurmodel en met samengevoegde lagen van 96 x 128 pixels voor iPad SD en 192 x 256 pixels voor iPad HD. Dit pictogram
wordt gebruikt als omslagafbeelding in Newsstand. Dit pictogram wordt vervangen door de omslagafbeelding van het meest recent gepubliceerde
folio.

De navigatiebalk (alleen Enterprise)
Met dit deelvenster kunt u de navigatiebalk aanpassen die onder aan de bibliotheek van uw aangepaste viewer wordt weergegeven.
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Hide Library Button

Show Navigation Toolbar

Hide Viewer Icon

Hide Buy Buttons

Hide Sign In Button

Hide Free Folios

Lock App Orientation

Customize and Preview the Toolbar and Custom Icons

Use Custom Viewer Library

Custom Icons

 

Als de navigatiebalk wordt weergegeven en u tikt op de knop Bibliotheek op de onderste navigatiebalk, gebeurt er hetzelfde
als wanneer u tikt op de knop Bibliotheek in de navigatiebalk linksboven. Als u deze redundantie wilt vermijden, kunt u de knop Bibliotheek
verbergen, maar alleen als de onderste navigatiewerkbalk is ingeschakeld.

Selecteer deze optie om de navigatiebalk onder aan de viewer weer te geven.
Geef op of de navigatiebalk in alle weergaven moet worden getoond, waaronder de bibliotheek en de folioweergave, of dat deze moet worden
verborgen tijdens het weergeven van folio's.

Als u Show Navigation Toolbar selecteert, kunt u het viewerpictogram verbergen dat standaard wordt weergegeven. Als u op
dit pictogram tikt, wordt het eerder weergegeven folio getoond.

Selecteer deze optie als u folio's alleen via een abonnement en niet via individuele aankopen wilt verkopen.

Als u deze optie selecteert, voorkomt u dat de knop Aanmelden linksboven in het scherm wordt weergegeven wanneer op
een aangepast pictogram wordt getikt.

Selecteer deze optie om gratis folio's in uw bibliotheek te verbergen. Deze optie is vooral handig als u wilt dat uw aangepaste
server klanten het recht geeft om folio's op te geven op basis van hun aanmeldingsgegevens voor de account.
Voor informatie over het beperken van folio's raadpleegt u Using restricted distribution with Digital Publishing Suite (alleen Engelstalig).

Als u Staand of Liggend selecteert, houdt de app deze richting op een iPad. Deze instelling is van invloed op alle
weergaven, waaronder de bibliotheek- en folioweergave, zelfs als het folio is ingesteld op beide richtingen.

Gebruik deze sectie om aangepaste pictogrammen voor de navigatiebalk van de
standaardbibliotheek op te geven of om een aangepaste HTML-bibliotheek op te geven.

Wanneer u op het bibliotheekpictogram in de navigatiebalksectie van de DPS App Builder klikt, wordt de optie Use
Custom Viewer Library weergegeven. Als u op het optiepictogram klikt, kunt u het .zip-bestand opgeven dat uw HTML-code bevat. Deze optie
wordt niet weergegeven als “Use Legacy Store APIs” is geselecteerd in het deelvenster App Details. Zie Een aangepaste bibliotheek maken
(Enterprise) voor meer informatie.

Klik op het pluspictogram aan de rechterkant van het deelvenster om een aangepaste knop (ook wel een “aangepaste sleuf”
genoemd) voor de navigatiebalk te maken. Of selecteer de bibliotheek- of viewerpictogrammen om de standaardbibliotheek- en
viewerpictogrammen te vervangen door standaardpictogrammen.
U kunt maximaal acht navigatiepictogrammen toevoegen voor de iPad (zes aangepaste pictogrammen en de pictogrammen voor de bibliotheek en
de viewer) en twee voor de iPhone (één aangepast pictogram en het pictogram voor de bibliotheek).
Geef voor elk pictogram PNG-bestanden van 30 x 30 en 60 x 60 pixels met een transparante achtergrond op. Gebruik de gewenste kleur voor de
voorgrondafbeelding. In iOS wordt een systeemkleur (meestal lichtblauw) toegepast op niet-transparante pixels en wordt het uiterlijk van het
pictogram gewijzigd om aan te geven of het pictogram wel of niet is geselecteerd.
Als gebruikers op een aangepast pictogram tikken, wordt een browser in de app weergegeven met de inhoud van uw HTML-bestand, bijvoorbeeld
een website voor een winkel, een nieuwsfeed of een Help-pagina. Gebruikers kunnen op een knop Sluiten tikken om terug te keren naar de
bibliotheekweergave.
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Icon Label

Type

Navto Link Name

Icon HTML Resources ZIP

Lock Orientation

Hide Title Bar

Show Navigation Controls

Auto Launch

Opmerking:

Naar boven

Enable Sharing

Geef de tekst op, bijvoorbeeld “Winkel” of “Help”, die onder het pictogram moet worden weergegeven.
Als de gebruikersinterface van uw app meerdere talen bevat, kunt u het XML-bestand bewerken dat wordt gedownload wanneer u de optie
Aangepaste strings gebruiken in de sectie App Details selecteert. U kunt dit XML-bestand ook gebruiken om de labels “Library” en “Viewer” aan te
passen. Zie de beschrijving bij “Aangepaste strings gebruiken” eerder in dit artikel voor meer informatie.

Selecteer WebView om de inhoud weer te geven van een HTML-bestand dat u opgeeft. Selecteer Navigatie alleen als u een Woodwing-
app publiceert waarin u de intentie-metagegevens kunt gebruiken om naar een omslag, een inhoudsopgave of een Help-artikel te gaan. Geef de
naam op in het veld Intentie.

Met deze optie kunt u de notatie goto:// gebruiken om artikelkoppelingen te maken waarmee de HTML-inhoud wordt geopend
die gekoppeld is aan het aangepaste pictogram. Als uw label bijvoorbeeld “Winkel” heet, maakt u een knop met de actie
goto://ApplicationViewState/Store waarmee de webweergave van de winkel wordt geopend. Zie Goto-koppelingen naar aangepaste
pictogrammen maken.

Geef een .zip-bestand op dat de elementen bevat die moeten worden gebruikt voor de webweergave die wordt
weergegeven wanneer gebruikers op de werkbalkknop tikken. Het .zip-bestand moet één HTML-bestand en alle benodigde afbeeldings- en CSS-
bestanden bevatten. Het .zip-bestand mag geen submappen bevatten; alle inhoud dient zich op hetzelfde niveau te bevinden.

Als u wilt dat de webweergave die verschijnt wanneer de gebruiker op de werkbalkknop tikt, in slechts één richting wordt
weergegeven, kiest u Horizontal of Vertical.

Selecteer deze optie om de titelbalk te verbergen die boven in de viewerbibliotheek verschijnt als de HTML-inhoud van het
aangepaste pictogram wordt weergegeven.

Hiermee worden besturingselementen voor navigatie op de webpagina weergegeven, zoals een knop Back en een
knop Refresh. Deze opties worden weergegeven in de titelbalk boven de HTML-inhoud.

Een van de aangepaste werkbalkknoppen kan worden ingesteld op Auto Launch. Als u deze optie inschakelt, wordt de HTML-
pagina automatisch weergegeven op het moment dat de viewerbibliotheek wordt geopend.

Klik op het pluspictogram aan de rechterkant van het deelvenster Navigation Toolbar om maximaal acht aangepaste knoppen voor
iPad-apps op te nemen. U kunt ook de standaardknoppen Bibliotheek en Viewer vervangen. Klik op de knoppen op de voorvertoningsbalk om
tussen knoppen te schakelen.

Sociaal delen
Met de instellingen voor sociaal delen bepaalt u of klanten artikelen uit uw app kunnen delen via Facebook, Twitter en e-mail of door ze te
kopiëren en plakken. Sociaal delen is beschikbaar voor iPad- en iPhone-viewers. Deze functie is echter niet beschikbaar voor apps voor één
uitgave of voor Android-viewers. Zie Sociaal delen gebruiken voor meer informatie over de workflow voor sociaal delen.

 

Als u Enable Sharing inschakelt, worden in het activity sheet op iOS 7-apparaten alle geldige opties voor delen weergegeven.
Momenteel kunt u opties voor delen niet uitschakelen voor iOS 7.
Voor iOS 6-apparaten is het menu voor delen via sociale media niet meer beschikbaar in apps die na 11 februari 2014 zijn gemaakt. Dit komt
door de nieuwe beperkingen met betrekking tot de referentie van de advertentie-id in de SDK voor Facebook. De opties bij “iOS 6 Specific
Settings” zijn niet meer van toepassing.
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Publicatie-URL (alleen v28)

Naar boven

Enterprise-ondertekende viewer-app

Developer Mobileprovision

Distribution Mobileprovision

Sideloadable Developer Build

Enable Push Notifications

Adobe-pushserver gebruiken

Naar boven

Geef voor v28-apps de URL op met informatie over uw publicatie. De koppeling naar de publicatie-URL verschijnt
wanneer klanten een beveiligd artikel delen. De publicatie-URL is niet meer nodig voor v29-apps. Als een beveiligd artikel wordt gedeeld, wordt
de volledige artikel-URL nu opgenomen in de koppeling en wordt een paywall-bericht weergeven.

Certificaten

 

Apple eist dat alle toepassingen worden ondertekend door een geldig certificaat en dat ze worden ingericht voordat ze op de iPad kunnen worden
uitgevoerd. In het gedeelte Provisioning kunt u de mobileprovision-bestanden opgeven. U geeft de certificaten op wanneer u de gegenereerde
viewer-apps downloadt.

Voor informatie over het maken van certificaten en mobileprovision-bestanden raadpleegt u de Publishing Companion Guide PDF voor de iPad, te
vinden op het dashboard of vanuit het menu Help in de DPS App Builder.

Selecteer deze optie alleen als u een Enterprise-inrichtingscertificaat wilt gebruiken voor een viewer die
alleen binnen uw organisatie wordt gedistribueerd. Geef een app-id en uw Enterprise-mobileprovision-bestand op. U kunt ook pushmeldingen
inschakelen in een Enterprise-ondertekende app. De bundel-id van het Mobileprovision-bestand mag geen jokertekens bevatten. Zie Een
Enterprise-ondertekende viewer-app voor de iPad maken.

Met het mobileprovision-bestand wordt bepaald op welke iPads uw viewer-app kan worden geïnstalleerd en gebruikt.
Het mobileprovision-bestand voor de ontwikkelings-app bevat een lijst met iPad-id's genaamd UDID's.

Met het mobileprovision-bestand wordt bepaald op welke iPads uw viewer-app kan worden geïnstalleerd en
gebruikt.

Selecteer deze optie om handmatig .folio-bestanden aan de ontwikkelingsviewer te kunnen toevoegen via iTunes.
U kunt alleen .folio-bestanden gebruiken en geen .zip-bestanden die zijn gemaakt met de knop Export in de Organizer van de Folio Producer.

Selecteer deze optie om pushmeldingen van Adobe in te schakelen. Als u deze optie selecteert, wordt op het viewer-
app-pictogram een rood symbool weergegeven dat het aantal beschikbare folio's aangeeft, of activeert Newsstand een pushmelding. Deze optie is
vereist wanneer Newsstand is ingeschakeld.

Als u deze optie selecteert, worden pushmeldingen verwerkt door de Adobe-server. Geef het productiecertificaat
en -wachtwoord op dat u op de site voor ontwikkelaars van Apple maakt. Als u pushmeldingen wilt instellen, configureert u uw app-id en maakt u
nieuwe mobileprovision-bestanden en een push-certificaat voor een product. Gedetailleerde instructies vindt u in de Publishing Companion Guide
PDF voor de iPad, die u via het Help-menu in de DPS App Builder kunt downloaden.
Als u deze optie uitschakelt (alleen Enterprise), kunt u een externe pushserver opgeven. Geef deze server op in het veld Push URL. Geef
eventuele aanvullende serververzoeken voor uw server op in het veld Custom Push Parameters. Zie Pushmeldingen voor de standaardvereisten
voor het instellen van uw pushserver.
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Naar boven

Developer P12 Certificate

Developer P12 Password

Naar boven

De ontwikkel-app indienen

Een app bijwerken

Een build verwijderen

Buildgegevens
Als u zich hebt aangemeld met een Adobe-id die is ingericht voor bijhouden via Omniture, worden de instellingen voor het bijhouden van
gebruikersgegevens weergegeven op de pagina Build Details. Deze gegevens worden automatisch ingevuld. Als u een ondernemingsaccount
hebt, maar deze opties niet kunt zien, neemt u contact op met een Adobe-vertegenwoordiger.

Nadat u de gegevens of bestanden voor alle verplichte velden hebt opgegeven, klikt u op Submit Build en vervolgens op Voltooien.

De hoeveelheid tijd die nodig is om de ontwikkelings- en distributie-apps te maken, hangt af van hoe druk de server is.

De viewer-apps downloaden en testen
Certificaten zijn vereist voor twee verschillende viewer-apps: een ontwikkelings-app en een distributie-app. De ontwikkelings-app is bestemd voor
testdoeleinden; de distributie-app is de app die u indient bij Apple nadat u de ontwikkelings-app hebt getest en goedgekeurd.

1. Selecteer uw viewer-app op de beheerpagina waarop de builds van uw aangepaste viewer worden weergegeven.

2. Klik op Developer Viewer (.ipa) om de ontwikkelaars-app te downloaden.

3. Geef uw p12-ontwikkelaarscertificaat en -wachtwoord op en klik vervolgens op Download And Sign.

In het .p12-bestand worden de gegevens over uw persoonlijke sleutel voor het certificaat opgeslagen. Voor het
maken en downloaden van het .p12-certificaat dient u de Apple Developer-website te gebruiken en vervolgens gebruikt u het hulpmiddel
Keychain Access om de persoonlijke sleutel van dat certificaat als een .p12-certificaat te exporteren.

Bij het maken van het .p12-certificaat wordt u gevraagd een wachtwoord samen te stellen. U kunt geen leeg
wachtwoord opgeven. Als u een leeg wachtwoord hebt gebruikt, maakt u het .p12-certificaat opnieuw met een echt wachtwoord.

4. Voeg de ontwikkel-app (.ipa) toe aan uw iTunes-bibliotheek en test de app aan de hand van de instructies in het bestand “iPad Publishing
Companion Guide.pdf”.

5. Als de ontwikkelaars-app werkt zoals deze is ontworpen, gaat u terug naar de beheerpagina in de DPS App Builder en klikt u op Distribution
Viewer (.zip). Geef de distributiecertificaatgegevens op en klik op Download And Sign.

De viewer-app indienen en beheren
Nadat u uw aangepaste viewer hebt gedownload en getest, dient u Distribution Viewer (.zip) in bij Apple.

Als de ontwikkelings-app naar wens werkt, verzendt u de distributie-app (.zip-bestand) naar de Apple Store.
Raadpleeg de iPad Publishing Companion Guide (pdf.-bestand) voor meer informatie.

Als u andere pictogrammen moet maken of andere wijzigingen wilt aanbrengen, selecteert u de viewer-app op de
hoofdpagina en klikt u op Edit. Uw gegevens en selecties blijven intact. Breng de benodigde wijzigingen aan en verzend de build opnieuw. Uw app
wordt bijgewerkt.
Als u een nieuwe versie van uw app naar Apple wilt verzenden, kunt u een bestaande app bewerken of een nieuwe maken. Als u een nieuwe
versie van uw app maakt, moet u mobileprovision-bestanden gebruiken die op dezelfde app-id zijn gebaseerd als de eerder gebouwde app. De
versiegegevens worden automatisch bijgewerkt.
Als u het viewertype wilt wijzigen, bijvoorbeeld om een app met meerdere folio's om te zetten in een app met meerdere folio's met een iTunes-
abonnement, kunt u de bestaande app niet wijzigen. Maak in dat geval een nieuwe app met dezelfde mobileprovision-bestanden.

Als u de ontwikkelings- en distributie-apps niet meer nodig hebt, selecteert u de viewer-app op de hoofdpagina en klikt u
op Delete. U kunt op elk moment een nieuwe build maken en gewoon de mobileprovision-bestanden gebruiken op basis van dezelfde app-id die
voor de app is gebruikt.
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Download de Step-by-Step Guide voor Single Edition-publicatie op de iPad voor informatie over het maken van een aangepaste app voor de iPad
met behulp van een Single Edition-licentie.
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Verouderde DPS-apps voor Android-apparaten maken

Naar boven

Naar boven

Naar boven

App Name

App-versie

Verouderde Android-app of nieuwe systeemeigen Android-app?
Een verouderde app voor Android-apparaten ontwikkelen
Deelvenster App Details
Machtigingsgegegevens (alleen Enterprise)
Deelvenster Subscription Details
Deelvenster Icons and Splash Screens
De navigatiebalk (alleen Enterprise)
Inrichting
Buildgegevens
De Android-viewer-app downloaden en testen
De viewer-app indienen en beheren

Verouderde Android-app of nieuwe systeemeigen Android-app?
U kunt twee verschillende soorten apps voor Android- en Amazon-apparaten ontwikkelen: de verouderde, op AIR gebaseerde Android-app of de
nieuwe, systeemeigen Android-app. In dit artikel wordt beschreven hoe u de verouderde, op AIR gebaseerde Android-app ontwikkelt. Zie
Systeemeigen DPS-apps voor Android-apparaten ontwikkelen voor instructies over het ontwikkelen van een systeemeigen Android-app.

Zie Lijst met ondersteunde functies voor een tabel waarin de ondersteunde functies worden vergeleken.

Een verouderde app voor Android-apparaten ontwikkelen
Gebruik de bureaubladversie van DPS App Builder om een verouderde (op AIR gebaseerde) app voor Android-apparaten te maken. U kunt
viewer-apps voor meerdere folio's maken, maar geen viewer-apps voor één folio. Aankopen in app voor Google Play Store (voorheen Android
Market) zijn beschikbaar. Zie Publicatieproces | Mobiele apparaten (Android en Amazon).

Als u geldige bestanden en informatie opgeeft, genereert de DPS App Builder een .apk-bestand. Als dit .apk-bestand goed werkt, verzendt u het
naar de Google Play Store.

De gegevens die u verstrekt, zoals certificaten en wachtwoorden, worden niet op de Adobe-server opgeslagen. Alleen de toepassingsbestanden
worden op de Adobe-server opgeslagen.

1. Zorg dat u over de vereiste bestanden en informatie beschikt. Zie Controlelijst voor viewer voor meerdere folio's (Android) en
Publicatieproces | Mobiele apparaten (Android en Amazon).

2. Download en installeer de DPS App Builder.

De DPS App Builder is beschikbaar op het Digital Publishing Suite-dashboard en wordt geïnstalleerd met InDesign CS6 wanneer u de DPS
Desktop Tools bijwerkt.

3. Start de DPS App Builder en meld u aan met een geldige Adobe-id.

De Adobe-id die u gebruikt om u aan te melden bij de DPS App Builder, kan een andere zijn dan de Adobe-id die u gebruikt om de Adobe-id
op te geven voor Title in het deelvenster App Details.

4. Klik op New, selecteer Android (legacy) en klik vervolgens op Next.

5. Geef de gevraagde bestanden en informatie op.

Deelvenster App Details
In het deelvenster App Details kunt u uw viewer-namen en -gegevens voor de account-id opgeven.

Geef een viewernaam op; de naam wordt onder het pictogram App weergegeven. U kunt doorgaans een naam van maximaal 13
tekens opgeven voordat de naam wordt afgekapt.

U kunt de viewernaam testen door een bladwijzer aan het Android-startscherm toe te voegen.

Geef de meest recente viewer op.
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App-type

Multi Folio

Multi Folio met machtiging

Available Library Views

Title (Library View)

Title ID/Password

Use Strict Rendition Logic

Enable Favorites

Automatisch verbergen van folioschuifbalken inschakelen

Navigatie naar de hot zone links en rechts inschakelen

Enable Hot Zone to Display Folio View Controls

Dialoogvenster Analyse bij voorkeur aan tonen

Aangepaste strings gebruiken

Naar boven

Opmerking:

Integrator ID

Optionele account-URL maken

De DPS App Builder bevat een eerdere versie voor back-updoeleinden.

Geef het viewertype op (zie Typen aangepaste viewer-apps). De beschikbaarheid van sommige opties hangt af van het type account.

Een viewer-app voor meerdere folio's die een bibliotheek bevat waarmee gebruikers inhoud kunnen downloaden die op de
Adobe Distribution Service wordt gehost.

(alleen Enterprise) Hiermee maakt u een viewer-app die een aangepaste machtigingsserver gebruikt om te
bepalen welke klanten inhoud kunnen downloaden. Als u deze optie selecteert, kunt u uw eigen abonnementenservice gebruiken.

Geef aan of u de bibliotheek alleen in de rasterweergave, alleen in de omslagweergave of in beide weergaven wilt
weergeven. In de rasterweergave van de bibliotheek worden acht folio's per pagina weergegeven. In de omslagweergave wordt slechts één folio
per pagina weergegeven. Bepaalde uitgevers geven voor kleinere apparaten de voorkeur aan alleen de omslagweergave.

Geef de titel op die boven aan de bibliotheek van de viewer wordt weergegeven. Gebruik niet meer dan 35 tekens voor de
naam. Gebruik voor nu alleen alfanumerieke of numerieke tekens. Gebruik geen speciale tekens zoals apostrofs (’), anders kunnen er
onverwachte resultaten optreden op Android-apparaten.

Voer de juiste Adobe-id en het juiste wachtwoord voor uw app in. Geef dezelfde Adobe-id op die u gebruikt voor het publiceren
van de folio's voor deze app. Zorg ervoor dat aan de Adobe-id de toepassingsrol wordt toegewezen in het gereedschap Account Administration.

Geavanceerde opties

Standaard kunnen viewers op Android-apparaten folio's van elk formaat weergeven. Als u ervoor wilt zorgen dat de
viewer alleen folio's weergeeft die zijn afgestemd op de apparaatgrootte, kunt u een optie in de DPS App Builder selecteren. Logica voor strikte
uitvoeringen is momenteel alleen van toepassing op apparaten van 7 inch. Deze optie is vooral handig om de weergave van ongewenste iOS-
folio-uitvoeringen op Kindle Fire-apparaten van 7 inch te voorkomen. Als u Android-uitvoeringen zoals folio's van 1232 x 752 hebt gemaakt,
schakel dan strikte uitvoeringen niet in wanneer u de viewer voor de Google App Store maakt.

Selecteer deze optie zodat uw gebruikers hun favoriete artikelen in de app als bladwijzer kunnen instellen. Indien deze optie is
ingeschakeld, wordt in de rechterbovenhoek van de navigatiebalk van de viewer een pictogram Favorieten weergegeven.  

In een folio wordt standaard rechts van artikelen een schuifbalk van 6 pixels
weergegeven. Als u deze optie selecteert, wordt de schuifbalk alleen weergegeven wanneer de gebruiker in het artikel schuift.

Als u deze optie selecteert, verschijnen er onzichtbare hot zones aan de linker- en
rechterkant van elk artikel (of pagina als het artikel alleen horizontaal schuifbaar is). Door op een hot zone te tikken, springt u naar het volgende of
vorige artikel. De hot zones zijn vooral handig voor overlays op volledig scherm, zoals presentaties. Hot zones zijn niet beschikbaar voor iPhone-
viewers.
Als een knop in het gebied van een hot zone wordt weergegeven, kunt u de knop activeren door hierop te tikken. Bij alle andere overlays die in
het gebied van een hot zone worden weergegeven, kunt u de hot zone activeren door op het gebied te tikken.

Als u deze optie selecteert, worden door tikken in het hot zone-gebied boven en onder aan de
pagina de navigatiebalken (ook wel 'HUD' genoemd) weergegeven. Als u ergens buiten de hot zones tikt, worden de navigatiebalken niet
weergegeven.
Knoppen hebben voorrang op de hot zones in de folioweergave, de hot zones in de folioweergave hebben voorrang op de hot zones links en
rechts, en de hot zones in de folioweergave hebben voorrang op alle niet-knop-overlays.

Als u deze optie selecteert, kunnen uw klanten zich afmelden voor het bijhouden van
gegevens. Ze kunnen zich aan de hand van de bibliotheekinstellingen in de viewer-app op elk gewenst moment aanmelden. Deze optie is vooral
handig voor regio's waarin u verplicht bent om gebruikers de keuze te geven zich af te melden voor het bijhouden van gegevens.

U kunt alle tekenreeksen die in de viewer zijn opgeslagen, aanpassen in alle ondersteunde talen. U kunt
bijvoorbeeld knoptekst in de bibliotheek en tekst in dialoogvensters aanpassen. Selecteer deze optie en klik op Generate Template om een XML-
sjabloon te downloaden naar uw map Documenten. U kunt dit XML-bestand vervolgens bewerken en opgeven in DPS App Builder. Als u een
viewer bewerkt die voor een vorige versie is gemaakt, bereikt u het beste resultaat wanneer u de nieuwste sjabloon downloadt en bewerkt.
Wanneer u het XML-bestand bewerkt, bevat elk UI-element een <key name> en een of meer taalcodes (zoals <en> voor Engels). Bewerk de tekst
in de taalcode. Verander de tekenreeks <key name> niet.

Machtigingsgegegevens (alleen Enterprise)
Als u Entitlement for Viewer Type kiest, worden de volgende opties weergegeven.

neem voor meer informatie over het opzetten van een aangepaste machtigingsserver contact op met uw Adobe-vertegenwoordiger.

Adobe verstrekt de Integrator ID wanneer uw machtigingsaccount binnen onze servers is ingericht. Deze optie staat alleen ter
beschikking van DPS-klanten met een Enterprise-account. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Adobe voor meer informatie over de
Integrator ID.

Geef de URL op van de locatie waar gebruikers zich via de uitgever kunnen aanmelden voor een abonnement.
Deze URL wordt gebruikt als gebruikers op een “Nu abonneren”-knop in uw viewer tikken.
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Forgot Password URL

Send App ID and Version

Entitlement Banner Enabled

Banner Page URL

Offline Banner Assets

Banner Height

Naar boven

Landscape Subscription Tile

Portrait Subscription Tile

Custom Subscription Dialog URL (Optional)

Naar boven

36x36/48x48/72x72 icons

Opmerking:

Landscape Splash Screen

Portrait Splash Screen

Optional Fonts ZIP for HTML

Naar boven

Naar boven

Geef de URL op waar klanten hun wachtwoord kunnen ophalen als ze dit vergeten zijn.

Met deze optie kunnen de id- en versietekenreeksen van de viewer-app worden verzonden in API-aanroepen voor
machtigingen.

Selecteer deze optie om een abonnementsbanner die de volledige breedte van het scherm beslaat weer te geven
in de viewerbibliotheek. Voor Android-viewers wordt de machtigingsbanner boven het abonnementsblok weergegeven.

Geef de URL op met inhoud die in de sectie boven aan de viewerbibliotheek wordt weergegeven.

Selecteer het .zip-bestand met de elementen die als de banner moeten worden gebruikt op het moment dat de gebruiker
niet is verbonden met internet. Het .zip-bestand moet één HTML-bestand, minimaal één afbeeldingsbestand en geen CSS-bestanden bevatten.
Het .zip-bestand mag geen submappen bevatten; alle inhoud dient zich op hetzelfde niveau te bevinden.

Geef voor de hoogte van de banner in de viewerbibliotheek een vaste afmeting of een percentage van het gebied van de
bibliotheek op. U kunt een waarde tussen 1 en 1280 opgeven, maar de hoogte van de weergegeven banner mag niet meer dan 40% van het
gebied van de bibliotheek zijn.

Deelvenster Subscription Details
Gebruik dit deelvenster om uw viewer te configureren voor abonnementen bij Amazon.

Geef een knopafbeelding op van 467 x 120 pixels (aanbevolen) met .png als extensie. De afbeelding wordt
weergegeven in de bibliotheek wanneer het apparaat liggend wordt gebruikt.

Geef een knopafbeelding op van 255 x 145 pixels (aanbevolen) met .png als extensie. De afbeelding wordt
weergegeven in de bibliotheek wanneer het apparaat rechtop wordt gebruikt.

Geef een URL op die in een browservenster in de app wordt weergegeven wanneer de klant op
het abonnementsblok tikt. Deze webpagina kan een bericht bevatten over een ander onderwerp dan abonnementen. Geef aan of dit
dialoogvenster moet worden weergegeven voor- of nadat de klant het abonnement heeft aangeschaft.

Deelvenster Icons and Splash Screens
In dit deelvenster kunt u pictogrammen en welkomstschermen voor de app opgeven die worden weergegeven in de Google Play Store, Amazon
Appstore en op Android-apparaten.

De door u opgegeven pictogrammen worden na installatie in het Android-beginscherm gebruikt en in de App Store.
Zorg voor pictogrammen van 36 x 36, 48 x 48 en 72 x 72 pixels, in PNG-indeling. Vergroot de schaal van kleinere illustraties niet. Gebruik
hoogwaardige, samengevoegde PNG-bestanden van 72 ppi die het RGB-kleurmodel bevatten.

neem altijd de extensie .png op in de namen van de afbeeldingsbestanden.

Nadat de viewer is gestart, wordt ongeveer drie seconden lang een welkomstscherm weergegeven. Geef een 72-ppi
8-bits PNG-bestand van 1280 x 800, 1920 x 1200 of 2048 x 1536 op.
Gebruik voor alle Android-apparaten hetzelfde welkomstscherm. Zorg ervoor dat het basisontwerp bij het kleinere doelapparaat past; kies
bijvoorbeeld een resolutie van 800 x 600. Beschouw het buitenste gebied als afloopgebied. Wanneer het welkomstscherm op kleinere apparaten
wordt weergegeven, wordt het buitenste gebied van de afbeelding uitgesneden.
U bereikt het beste resultaat wanneer u voor het welkomstscherm een andere afbeelding gebruikt dan voor de omslag. Als u voor de omslag en
het welkomstscherm dezelfde afbeelding gebruikt, kunnen gebruikers de indruk krijgen dat de app is vastgelopen wanneer ze deze voor het eerst
starten.

Geef een 72-ppi 8-bits PNG-bestand van 800 x 1280, 1200 x 1920 of 1536 x 2048.

Als u lettertypen toepast op tekst in uw HTML-stapels of webweergave-overlays, kunt u deze opnemen in het folio
of de viewer. Als u ze in de viewer opneemt, dient u de lettertypen te comprimeren in een .zip-map. Het .zip-bestand mag geen submappen
bevatten; alle inhoud dient zich op hetzelfde niveau te bevinden.

De navigatiebalk (alleen Enterprise)
Met dit deelvenster kunt u de navigatiebalk aanpassen die onder aan de bibliotheek van uw aangepaste viewer wordt weergegeven. Voor de
navigatiewerkbalk in Android-viewers kunt u pictogrammen van 75 x 43, 98 x 52 of 214 x 114 pixels opgeven. Zie De navigatiebalk (alleen
Enterprise).

Inrichting
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Application ID

Opmerking:

Naar boven

De ontwikkel-app testen

Naar boven

Naar boven

De ontwikkel-app indienen

Een build bijwerken

Een build verwijderen

Geef een unieke toepassings-id voor de toepassing op. Gebruik indien mogelijk de omgekeerde domeinsyntaxis, zoals
'com.uitgever.publicatie'. Gebruik alleen punten, streepjes en standaardletters en -cijfers (a-z, A-Z, 0-9).

In eerdere versies heeft de DPS App Builder een 'air' toegevoegd, een voorvoegsel voor de toepassings-id (voorbeeld:
'air.com.adobe.dpstips'). Als een app die u al naar de Amazon Appstore hebt verzonden, het voorvoegsel 'air' bevat, voegt u dit toe aan uw
toepassings-id in DPS App Builder. Als u een bestaande toepassings-id in Amazon Appstore wilt weergeven, meldt u zich aan bij de Amazon
Developer Portal, opent u de app en klikt u op de tab Binary File om de instelling voor “Package” weer te geven.

Buildgegevens
Nadat u de gegevens of bestanden voor alle verplichte velden hebt opgegeven, klikt u op Submit Build en vervolgens op Voltooien.

De hoeveelheid tijd die nodig is om de ontwikkelings- en distributieapps te maken, hangt af van hoe druk de server is.

Download de .apk-build, voeg deze toe aan een of meerdere Android-apparaten en test de app. Volg de instructies in
Publicatieproces | Mobiele apparaten (Android en Amazon).

De Android-viewer-app downloaden en testen
Wanneer u het gegenereerde .apk-bestand downloadt, wordt u gevraagd om certificaatgegevens in te voeren. Google vereist dat alle toepassingen
worden ondertekend door een geldig certificaat voordat ze op Android-apparaten kunnen worden uitgevoerd. Raadpleeg Publicatieproces voor
mobiele Android-apparaten voor instructies over het maken van dit certificaat.

1. Selecteer uw viewer-app op de beheerpagina waarop de builds van uw aangepaste viewer worden weergegeven.

2. Klik op het Android-installatiebestand (.apk) om de Android-viewer-app te downloaden.

3. Geef uw p12-ontwikkelaarscertificaat en -wachtwoord op en klik vervolgens op Download And Sign.

4. Voeg het .apk-bestand toe aan een of meer Android-apparaten.

De viewer-app indienen en beheren
Nadat u uw aangepaste viewer hebt gedownload en getest, kunt u de distributieviewer (.zip-bestand) indienen bij de Google Play Store.

Als uw ontwikkel-app werkt zoals bedoeld, kunt u de app (.apk-bestand) indienen bij de Google Play Store. Volg de
instructies in Publicatieproces | Mobiele apparaten (Android en Amazon).

Als u andere pictogrammen moet maken of andere wijzigingen wilt aanbrengen, selecteert u de viewer-app op de
hoofdpagina en klikt u op Edit. Uw gegevens en selecties blijven intact. Breng de benodigde wijzigingen aan en verzend de build opnieuw. Uw app
wordt bijgewerkt.

Als u de ontwikkelings- en distributieapps niet meer nodig hebt, selecteert u de viewer-app op de hoofdpagina en klikt u
op Delete.
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Verschillen tussen iOS- en Android-viewers
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Voor Android-apparaten zijn twee verschillende DPS-viewers beschikbaar: een verouderde, op AIR gebaseerde viewer en de nieuwe,
systeemeigen viewer. Een aantal van de functies die werken in de iPad-viewer, worden niet ondersteund in een of beide Android-viewers.

Webinhoud-overlays en HTML-artikelen worden niet volledig ondersteund in Android-viewers. HTML-inhoud die werkt in Mobile Safari, kan in
andere apparaatbrowsers onverwacht gedrag vertonen. De opslag van HTML5 wordt niet ondersteund op Android. Zie HTML-artikelen
maken voor Android-viewers.
Abonnementen worden ondersteund voor iOS en Amazon Appstore, maar niet voor Google Play Store.
Op iOS-viewers worden alleen folio's met een hoogte-breedteverhouding van 3:2 (iPad) of 3:2/16:9 (iPhone) weergegeven. De folio-inhoud
wordt vergroot of verkleind om deze aan te passen aan het scherm. Op Android-viewers kunnen echter folio's van elk formaat worden
weergegeven. Inhoud wordt zo nodig geschaald en voorzien van de letterboxindeling.
Pushmeldingen worden niet ondersteund op Android.
Het gebruik van sociale media via de webviewer wordt niet ondersteund op Android.
Apps met één folio worden niet ondersteund op Android.
Secties worden niet ondersteund op Android.
Panorama's wordt niet ondersteund op Android.
Inlinevideo's worden ondersteund op systeemeigen Android-viewers, maar niet op verouderde Android-viewers.

Zie Lijst met ondersteunde functies voor een tabel met de ondersteunde functies voor elk viewertype.

Ga voor informatie over het ontwikkelen van DPS-apps voor Android-apparaten naar:

Systeemeigen DPS-apps voor Android-apparaten ontwikkelen
Een aangepaste viewer-app voor Android- en Amazon-apparaten maken
Publicatieproces | Mobiele apparaten (Android en Amazon)

Aanbevelingen van Adobe
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Een aangepaste Adobe Content Viewer maken voor tests
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Als u over een Professional- of Enterprise-account beschikt, kunt u met de DPS App Builder uw eigen versie van de Adobe Content Viewer voor
de iPad maken. De mogelijkheid om uw eigen aangepaste Content Viewer te maken is met name handig wanneer er een nieuwe versie van de
gereedschappen van de Folio Producer beschikbaar is, maar de Adobe Content Viewer wacht op goedkeuring van Apple.

Als u zich aanmeldt met een Enterprise-account, kunt u een Enterprise-ondertekende app maken die u binnen uw bedrijf kunt distribueren. Als u
geen Enterprise-ondertekende app maakt, is de Adobe Content Viewer alleen zichtbaar op iPads waarin het apparaat-id (UDID) is opgegeven in
het mobileprovision-bestand van de ontwikkelaar. In dit geval is het beter om een mobileprovision-bestand te gebruiken dat niet door een andere
ontwikkelings-app wordt gebruikt om conflicten te vermijden. Zie de Publishing Companion Guide voor de iPad (PDF-bestand) voor informatie over
het maken van mobileprovision-bestanden.

1. Meld u met een Professional- of Enterprise-account aan bij de DPS App Builder.

2. Klik in de DPS App Builder op Nieuw, selecteer iPad en klik op Volgende.

3. Kies Adobe Content Viewer als viewerversie. Klik op Volgende.

4. Voer een van de volgende twee handelingen uit en klik op Volgende:

(Professional) Geef het mobileprovision-bestand van de ontwikkelaar op. Maak om conflicten te voorkomen een mobileprovision-bestand
dat niet door een andere ontwikkelaars-app wordt gebruikt.

(Enterprise) Als u Enterprise Signed Build selecteert, geeft u de Intended Application ID (bijvoorbeeld ''com.publisher.viewer'') en het
Enterprise Mobileprovision-bestand op. Gebruik dezelfde Intended Application ID als op de Apple Developer-site voor het maken van het
Enterprise Mobileprovision-bestand. Zie Een Enterprise-ondertekende viewer-app voor de iPad maken voor meer informatie over
Enterprise-ondertekende apps.

5. Klik op Volgende en volg de aanwijzingen.

6. Download en onderteken de Adobe Content Viewer.

7. Stel de Adobe Content Viewer (content-viewer.ipa), indien nodig, beschikbaar voor distributie.

Als u de Adobe Content Viewer wilt installeren, sleept u het bestand content-viewer.ipa in uw iTunes-bibliotheek en synchroniseert u uw iPad.

U hoeft de App Store-versie van de Adobe Content Viewer niet te verwijderen. Er kunnen verschillende versies van de Adobe Content Viewer op
uw iPad staan. U kunt zich met gebruik van verschillende accounts zelfs bij de twee verschillende viewers aanmelden.

De Adobe Content Viewer functioneert niet meer wanneer het mobileprovision-bestand van uw ontwikkelaar verloopt.

Aanbevelingen van Adobe
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Viewer-apps voor interne distributie maken
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Als u een Enterprise-editie van de Digital Publishing Suite hebt, kunt u iPad- en iPhone-apps maken die alleen voor interne distributie bestemd
zijn. Een Enterprise-ondertekende viewer-app wordt binnen het bedrijf gedistribueerd en niet van de Apple Store gedownload.

U hebt een abonnement op het iOS Developer Enterprise Program van Apple nodig om een Enterprise-ondertekende viewer-app te maken. Een
Apple Enterprise-abonnement heft de limiet van 100 apparaten voor ontwikkelings-apps op. 

iOS Enterprise-viewertoepassingen distribueren met digitale publicatie

1. Meld u aan bij het Apple iOS Dev Center met een bedrijfs-id en maak een .p12-certificaat en Mobileprovision-bestanden voor het bedrijf.

2. In de Folio Producer-webclient kunt u met de instellingen Gratis en Openbaar folio's publiceren die in uw interne app moeten worden
opgenomen.

3. In de DPS App Builder geeft u details op in de deelvensters Basic Details en Splash Screen.

4. In de sectie Certificates van DPS App Builder geeft u het .p12-certificaat, het wachtwoord, de Mobileprovision-bestandsgegevens en
informatie over pushmeldingen voor ontwikkeling en distributie op. (Als u pushmeldingen wilt inschakelen, mag de bundel-id van het
Mobileprovision-bestand geen jokertekens bevatten.)

De distributiedetails worden niet gebruikt voor uw interne app en mogen niet naar de Apple Store worden verzonden.

5. Selecteer de optie Enterprise Signed ID en geef de Intended Application ID op.

De Intended Application ID heeft meestal de indeling “com.uitgever.publicatie”.

6. Stel de app samen en download het bestand voor de testweergave (.ipa) voor ontwikkelingsdoeleinden.

7. Distribueer het mobileprovision-bestand en het .ipa-bestand via e-mail of via een server. Instrueer gebruikers om beide bestanden te
installeren door de bestanden naar de iTunes-bibliotheek te slepen en met de iPad te synchroniseren.

Raadpleeg Enterprise iOS-viewertoepassingen distribueren met digitale publicatie voor gedetailleerdere instructies.

Leer hoe u viewertoepassingen direct bij
werknemers of leden van hun organisatie
kunt installeren in plaats van via de winkel....
Meer informatie

http://adobe.ly/GAYV5A

door Derek Lu

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help
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Abonnementen en machtigingen
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Abonnementsopties in apps worden nu ondersteund in iOS en Amazon. U kunt uit een aantal verschillende abonnementsopties kiezen, zoals het
abonnementenmodel van Apple (Professional en Enterprise) en een aangepaste machtigingsserver (alleen Enterprise).

Apple- en Amazon-abonnementen

Wanneer gebruikers zich op uw app abonneren via een abonnement op iOS of Amazon, zijn ze gemachtigd voor alle folio's met een
publicatiedatum die ligt tussen de startdatum en de einddatum. Ze zijn ook gemachtigd voor de recentst gepubliceerde folio op het moment van
abonneren. Een voorbeeld: als een gebruiker op 10 november een abonnement van zes maanden neemt, is de startdatum 10 november en de
einddatum 10 mei. Na zich te hebben geabonneerd kan de gebruiker de recentst gepubliceerde folio downloaden, plus elke folio met een
publicatiedatum tussen 10 november en 10 mei. Als gebruikers het abonnement niet vernieuwen, zijn ze nog steeds gemachtigd voor die zes
maanden inhoud.

U kunt het beste de Organizer van de Folio Producer gebruiken voor het beheer van de instellingen voor de publicatiedatum voor uw folio's. Als u
bijvoorbeeld een kwartaaltijdschrift publiceert, gebruik dan consequente instellingen voor publicatiedatums, zoals 1 januari, 1 april, 1 juli en 1
oktober, zelfs als u die folio's in de praktijk op andere datums publiceert. Zolang u consequent blijft publiceren, zijn uw abonnees gemachtigd voor
de juiste hoeveelheid inhoud.

Download de iPad Publishing Companion Guide (PDF-bestand) (Engelstalig) voor informatie over het instellen van abonnementen en
machtigingen voor aangepaste viewer-apps voor de iPad. 

Aangepaste machtigingsservers

Voor informatie over het instellen van een aangepaste machtigingsserver voor het beheer van abonnementen via uw eigen site neemt u contact op
met uw Adobe-vertegenwoordiger. Inhoud voor ontwikkelaars is ook beschikbaar in het Digital Publishing Suite Developer Center .

Beperkte distributie

Beperkte distributie is de methode waarbij inhoud alleen beschikbaar wordt gemaakt voor een kleine groep lezers op basis van hun
gebruikersprofielen of aanmeldingsgegevens. Standaard wordt een beperkte set folio's aan de gebruiker getoond. Pas nadat de gebruiker zich
heeft aangemeld bij de app, worden extra folio's weergegeven. De lijst met geselecteerde folio's die wordt weergegeven, is gebaseerd op de
aanmeldingsgegevens van de gebruiker. Voor meer informatie over beperkte distributie raadpleegt u Beperkte distributie gebruiken met Digital
Publishing Suite.
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Een aangepaste bibliotheek maken (Enterprise).
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Als u een uitgever met een Enterprise-abonnement bent, kunt u de standaardviewerbibliotheek vervangen door een aangepaste bibliotheek die u
zelf maakt.

1. Maak het .zip-bestand dat de HTML-code bevat die u voor de aangepaste bibliotheek wilt gebruiken. Voor informatie over het maken van de
HTML-bestanden raadpleegt u Afzondelijke bibliotheek- en winkelfunctionaliteit implementeren.

2. Maak of bewerk een machtigingsviewer in de DPS App Builder.

3. Klik in de navigatiebalksectie van de DPS App Builder op het bibliotheekpictogram in de zwarte balk onder Customize and Test the Toolbar
and Custom Icons.

4. Klik op het pictogram naast Use Custom Viewer Library en geef het .zip-bestand op dat de door u gemaakte HTML-code bevat.

Meer informatie over het maken van aangepaste bibliotheken vindt u in Een HTML-implementatie van de standaardbibliotheek van DPS door
Derek Lu.
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Analysemogelijkheden en services
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DPS Analytics

Verschillende rapporten weergeven

Het datumbereik wijzigen

Het folio opgeven

Op de pagina Analytics van het DPS-dashboard kunt u de gebruikersgegevens van uw aangepaste viewer-app bijhouden. Wanneer u zich
aanmeldt bij de Adobe Digital Publishing Suite met een Professional- of Enterprise-account, krijgt u toegang tot analysemogelijkheden op
basisniveau, beheerd door Omniture®, voor al uw apps. Tot deze gegevens behoren het aantal gedownloade en gekochte publicaties, de meest
bekeken inhoud en advertenties, en het aantal installaties van de app. De functie voor basisanalysegegevens biedt een aantal verschillende
rapporten, onder andere voor apparaten en besturingssystemen. Als u een Omniture SiteCatalyst®-account hebt, kunt u toegang tot
gedetailleerdere gebruikersgegevens krijgen.

Alle Professional- en Enterprise-apps verzamelen anonieme gebruiksgegevens voor alle app-typen, waaronder apps met één folio en met
meerdere folio's. Deze gegevens worden verzameld, ongeacht of gebruikers online of offline zijn. Als u uw gebruikers de mogelijkheid moet geven
zich af te melden voor het verzamelen van analysegegevens, kunt u een aanmeldingsoptie toevoegen wanneer u uw app maakt in DPS App
Builder. Er worden geen analysegegevens verzameld voor apps die zijn gemaakt met een Single Edition-licentie.

Om te voorkomen dat analysegegevens '::unspecified:' weergeven, geeft u alle artikelen een titel in Eigenschappen van artikel. Geef uw
overlays indien mogelijk echte namen om het gemakkelijker te maken om analysegegevens te interpreteren. Gebruik bijvoorbeeld 'Twitter-
koppeling' in plaats van 'Knop 4'.

Bronnen voor Analytics

Whitepapers

Zie Lesbestand Digital Publishing Suite-analyse voor basisinformatie over analysemogelijkheden.

Zie Adobe® Digital Publishing Suite, Analytics Service (PDF) voor meer informatie over het gebruik van analysemogelijkheden.

Zie Rapportagehandleiding Adobe® SiteCatalyst Digital Publishing voor meer informatie over het gebruik van SiteCatalyst-
analysemogelijkheden.

SiteCatalyst-video's

DPS-analyse: een introductie

DPS Analytics: SiteCatalyst Basics

DPS-analyse: SiteCatalyst-rapporten en -dashboards

Omniture-analysemogelijkheden instellen

Wanneer u zich aanmeldt voor een abonnement op de Digital Publishing Suite (Professional of Enterprise), krijgt u een hoofdaccount-id
toegewezen die u in staat stelt gebruik te maken van het hulpmiddel Account Administration. Gebruik dit hulpmiddel om de rol Toepassing toe te
wijzen aan een Adobe-id. Als onderdeel van dit proces verstrekt u de benodigde informatie om Omniture-analysemogelijkheden te kunnen
gebruiken. Als u deze informatie eenmaal hebt verstrekt, kan het nog vijf dagen duren voordat de analysemogelijkheden zijn ingeschakeld. Zie Het
hulpmiddel Account Administration.

Als u denkt dat uw account niet correct is ingesteld, neemt u contact op met een vertegenwoordiger van Adobe. Contactgegevens voor Gold-
ondersteuning worden op het DPS Dashboard weergegeven.

Als u beschikt over een account met Omniture® SiteCatalyst®, hebt u toegang tot de volledige reeks Omniture SiteCatalyst-functies op
my.omniture.com.

Analytische gegevens weergeven

1. Meld u aan bij het dashboard voor Adobe Digital Publishing Suite.

Alleen een Adobe-id-account met een toepassingsrol geeft toegang tot de pagina Analytics. Als u de analysegegevens wilt weergeven,
gebruikt u dezelfde Adobe-id die u in het deelvenster Folio Builder hebt gebruikt om inhoud te uploaden voor uw aangepaste viewer-app.

2. Klik op Analytics om de gegevens van de basislijnanalyse weer te geven.

De rapporten voor uw aangepaste viewer-app worden nu geladen.

3. Voer een van de volgende handelingen uit om analysegegevens weer te geven:

Selecteer een categorie aan de linkerkant van de pagina Analytics en klik op een ander rapporttype,
zoals Folios > Total Time Spent.

Gebruik de From- en To-kalenderpictogrammen om een datumbereik op te geven. Klik daarna op Update.

Voor bepaalde rapporten kunt u een ander folio selecteren om te analyseren.

177

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/dps-analytics-tutorial.html
http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/nl/products/digital-publishing-suite-family/pdfs/dps-analytics-wp-ue.pdf
http://download.macromedia.com/pub/developer/dps/analytics-report/dps-analytics-report-guide.pdf
http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite-professional-edition/dps-analytics-an-introduction/
http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite-professional-edition/dps-analytics-sitecatalyst-basics/
http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite-professional-edition/dps-analytics-sitecatalyst-reports-dashboards/
http://idiom-q-win-1/content/help/nl/digital-publishing-suite/help/account-administration-tool.html#account_administration_tool
http://idiom-q-win-1/content/help/nl/digital-publishing-suite/help/account-administration-tool.html#account_administration_tool
https://my.omniture.com/login/
https://digitalpublishing.acrobat.com/


  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid

Update Report

Export Data

Accumulation Settings

Klik op deze optie om de gegevens te vernieuwen.

Klik op Export Data om een bestand voor het huidige rapport te exporteren. U kunt dit gegevensbestand vervolgens openen in
een spreadsheet.

Klik onder Standard Audience op Accumulation Settings. Klik op het moersleutelpictogram naast een folio en geef
de startdatum en publicatiefrequentie op voor een folio. Als u een folio bijvoorbeeld publiceert op de 15e van elke maand, kunt u de
startdatum voor het eerste folio instellen en vervolgens Monthly kiezen voor elk folio.

U kunt vervolgens op een rapport, zoals Accumulated Sessions of Accumulated Time Spent Per Reader, klikken om de gegevens te
analyseren.

 
Analysegegevens voor een aangepaste viewer-app

4. Als u een .csv-bestand wilt downloaden dat informatie bevat over factureerbare downloads die in een spreadsheettoepassing kunnen worden
weergegeven, klikt u op Fulfillment Report.

Dit .csv-bestand bevat het aantal downloads van de Adobe Distribution Service dat op uw downloadtelling in rekening wordt gebracht.
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Het hulpmiddel Account Administration

Naar boven

Opmerking:

Beheerder

Toepassing

Inzicht krijgen in DPS-accounts
Het hulpmiddel Account Administration gebruiken om rollen toe te wijzen
Instellingen voor toepassingsaccounts
Aanmelden om de status van de uitvoeringsbundel te ontvangen

Met Account Administration kan een beheerder van uw eigen bedrijf accounts maken en verstrekken. U kunt drie typen rollen toewijzen aan
accounts; deze zijn allemaal gebaseerd op Adobe-id's.

Meer informatie over Adobe-id's vindt u in Adobe-id's gebruiken voor digitale publicaties.

Zie Aan de slag met Adobe DPS (PDF) voor een overzicht van publicatie-accounts en essentiële taken in DPS.

 
Het hulpmiddel Account Administration 
A. Gedelegeerde accounts waaraan toepassingsrollen zijn toegewezen. B. Gedelegeerde accounts waaraan geen rollen zijn toegewezen (niet
aanbevolen) 

Inzicht krijgen in DPS-accounts
Wanneer u zich abonneert op de Digital Publishing Suite, krijgt één account van uw bedrijf de rol Beheerder toegewezen. Dit wordt het
hoofdaccount genoemd. Het hoofdaccount wordt niet weergegeven in de Account Administration-app. Het hoofdaccount kan niet worden
verwijderd of bewerkt. U kunt het hoofdaccount niet als een toepassingsaccount gebruiken; gebruik een andere Adobe-id voor het publiceren van
folio's.

Wanneer u het hoofdaccount gebruikt om u aan te melden bij Account Administration, kunt u gedelegeerde rollen aan andere accounts toewijzen.
Een gedelegeerde rol is rechtstreeks gekoppeld aan het hoofdaccount. Voor elk gedelegeerd account is een eigen e-mailadres vereist. U kunt
gedelegeerde rollen toewijzen op basis van een bestaande Adobe-id die nog niet is geverifieerd voor samenwerking met DPS, of u kunt een
nieuwe gedelegeerde Adobe-id maken op basis van een bestaand e-mailaccount. U kunt echter geen gedelegeerde account maken op basis van
een Adobe-id die al is geverifieerd voor samenwerking met DPS.

Wanneer een Adobe-id en het daaraan gekoppelde e-mailadres worden gebruikt voor een gedelegeerd account, is het moeilijk om deze weer van
het gedelegeerde account los te koppelen.

Wees voorzichtig met het gebruik van persoonlijke e-mailadressen voor gedelegeerde accounts. Wanneer een Adobe-id eenmaal als
gedelegeerd account wordt gebruikt, kunt u deze Adobe-id alleen gebruiken om digitaal te publiceren namens uw bedrijf. Als u een Adobe-id
verwijdert, maakt deze geen gebruik meer van de DPS-functies.

Een Adobe-id die niet aan een specifiek bedrijfsaccount is toegewezen, wordt een ontwerpaccount genoemd. Ontwerpaccounts kunnen worden
gemaakt op https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html.

Zie Het aan een Adobe-id gekoppelde e-mailadres wijzigen voor instructies voor het wijzigen van een e-mailaccount dat is gekoppeld aan een
Adobe-id.

Typen gedelegeerde rollen

Nadat u een gedelegeerd account aan uw bedrijf hebt toegevoegd, kunt u maximaal drie rollen aan dat account toewijzen.

De beheerderrol is aan het hoofdaccount toegewezen, maar u kunt deze ook aan andere accounts toewijzen. Als de beheerderrol aan
een account is toegewezen, kan voor dit account het hulpmiddel Account Administration worden gebruikt.

Met een toepassingsrol kunt u een aangepaste viewer koppelen aan gepubliceerde folio's. Gebruik voor elke aangepaste viewer die
u maakt een andere Adobe-id. Vermijd het gebruik van Adobe-id's van personen. U kunt bijvoorbeeld, als u meerdere kooktijdschriften publiceert,
één Adobe-id voor grillen maken (dps.grillen@cooktoday.nl), één voor creools koken (dps.creoolskoken@cooktoday.nl) enzovoort.
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DPS App Builder

Naar boven

Met het toepassingsaccount kunt u folio's maken en publiceren en analysegegevens weergeven. Als u de toepassings-id specificeert in de DPS
App Builder, kunt u de folio's die met dat account zijn gepubliceerd, bekijken met de door u zelf gemaakte viewer.

Met een DPS App Builder-account kunt u zich aanmelden bij de DPS App Builder en aangepaste viewer-apps maken. U kunt
dezelfde Adobe-id voor zowel het toepassingsaccount als het DPS App Builder-account gebruiken, of u kunt een of meerdere toepassingsaccounts
gebruiken voor een DPS App Builder-account waarmee u apps kunt maken.

Aanbevolen werkwijzen voor accountbeheer

Voor de beste resultaten maakt u speciale e-mailadressen via een bedrijfsdomein voor gedelegeerde accounts. Zo zouden de volgende accounts
gebruikt kunnen worden voor een bedrijf dat kooktijdschriften publiceert (voorbeeld):

Toepassingsaccounts: dps.grillen@cooktoday.nl, dps.creoolskoken@cooktoday.nl en dps.franskoken@cooktoday.nl

DPS App Builder-account: dps.builder@cooktoday.com

Beheerderaccount: dps.beheer@cooktoday.nl

Gedelegeerd account zonder rol: dps.janjansen@cooktoday.nl

In dit voorbeeld wordt één DPS App Builder-account gebruikt voor het aanmelden en het publiceren van de viewer-apps voor alle drie tijdschriften.
Een andere mogelijkheid is om de toepassingsrol en de DPS App Builder-rol aan hetzelfde account toe te wijzen.

In dit voorbeeld is een speciaal gedelegeerd account voor Jane Doe gemaakt. Jane gebruikt dit account om eigen informatie voor het bedrijf te
publiceren. Jane mag dit account alleen gebruiken om inhoud te maken voor deze specifieke uitgever.

Gebruik de het hulpmiddel voor beheerders niet om Adobe-id's van specifieke ontwerpers te maken voor of toe te wijzen aan uw bedrijfsaccount,
tenzij u deze accounts wilt beperken tot het gebruik van DPS-tools voor alleen uw bedrijf. Individuele ontwerpers kunnen geldige Adobe-id's
maken via het DPS-dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html).

Het hoofdaccount heeft rechtstreeks invloed op de gedelegeerde accounts. Als een hoofdaccount wordt gesloten, worden alle gedelegeerde
accounts eveneens gesloten.

Inhoud die vanaf een gedelegeerd account wordt gedownload, wordt bij het hoofdaccount in rekening gebracht. Alle inhoud die door gedelegeerde
accounts wordt gepubliceerd wordt als download bij het hoofdaccount in rekening gebracht.

DPS-accounts, -rollen en -gereedschappen

Folio's migreren uit andere Adobe-id's

Als u folio's maakt met een Adobe-id voordat u zich op DPS abonneert, kunt u mogelijk geen toepassingsrol aan de vorige Adobe-id toewijzen. U
moet de toepassingsrol aan een nieuw gedelegeerd account toewijzen en nieuwe folio's maken. Er zijn twee manieren om artikelen aan de nieuwe
folio's toe te voegen.

Als u de bronbestanden hebt gestructureerd voor het importeren van artikelen en het bestand sidecar.xml hebt gemaakt, kunt u uw folio
gemakkelijk opnieuw maken. Zie Mappen voor geïmporteerde artikelen structureren.
Gebruik de optie Share om het folio van de oude Adobe-id naar de nieuwe Adobe-id te delen. Gebruik vervolgens de opdracht Copy in de
Organizer van de Folio Producer om het gedeelde folio naar de nieuwe account te kopiëren. Als u het folio deelt van een andere computer,
pakt u de bronbestanden in, brengt u ze over en koppelt u de artikelen opnieuw.

Het hulpmiddel Account Administration gebruiken om rollen toe te wijzen

1. Meld u aan bij het dashboard voor Adobe Digital Publishing Suite.

2. Klik op Account Administration.

Als de optie Account Administration grijs wordt weergegeven, heeft het account waarmee u zich hebt aangemeld, geen beheerdersrechten.
Als u zich aanmeldt met de id van uw primaire account en geen toegang hebt tot het hulpmiddel Account Administration, neemt u contact op
met uw Adobe-vertegenwoordiger of de Gold-ondersteuning (de telefoonnummers voor technische ondersteuning worden weergegeven
wanneer u zich aanmeldt bij het DPS-dashboard). Als het primaire account is geactiveerd, kunt u zich aanmelden en aanvullende
beheerdersaccounts activeren.

Dit artikel is nuttig voor marketing-, reclame-
en ICT-managers die de rollen en
verantwoordelijkheden van hun teams
plannen voor de DPS-publicatieworkflow
binnen een onderneming.... Meer informatie

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

door Nissan Dachs 
http://www.adobe.com/devne...

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help
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Naar boven

Opmerking:

Enable First Issue Entitlement

3. Klik in het deelvenster Account Administration op Add New Users.

4. Ga in het dialoogvenster New Users op een van de volgende manieren te werk:

Voor een bestaande Adobe-id die nog niet is geverifieerd voor samenwerking met DPS geeft u de Adobe-id op van de gebruiker die u
wilt wijzigen en klikt u op Submit. Als de Adobe-id wel is geverifieerd voor samenwerking met DPS, kan deze niet worden toegevoegd.

Als u een nieuwe Adobe-id wilt maken, maakt u eerst een geldig e-mailaccount, maar meldt u zich nog niet aan bij een DPS-service.
Klik op Een nieuwe Adobe-id maken, geef de informatie op en klik op Account maken. Er wordt een bericht verzonden naar de e-
mailaccount. Klik op de koppeling in dit bericht om een wachtwoord op te geven en de account te verifiëren.

5. Selecteer de gebruiker in het deelvenster Account Administration en klik op Configure User.

6. Geef onder Add Roles het roltype op (Application Accounts, Viewer Builder Accounts of Account Administrator) dat u wilt toewijzen aan het
account. Klik op Enable en vul de benodigde gegevens in.

 
Een toepassingsaccount toewijzen aan een Adobe-id

Instellingen voor toepassingsaccounts
Wanneer u de configuratie van een toepassingsaccount bewerkt, kunt u instellingen opgeven die het gedrag van apps voor bijvoorbeeld sociale
media en analysegegevens beïnvloeden.

Instellingen opslaan

Wanneer u de toepassingsaccount bewerkt, kunt u informatie over een gedeeld geheim opgeven. De gedeelde geheime informatie is vereist in iOS
voor apps voor viewers met een abonnement en voor apps voor Amazon-viewers die handelsversies van folio's bevatten.

Apple noemt deze informatiecode een “gedeeld geheim”, Android noemt deze code een “openbare sleutel” en Amazon noemt de code een
“gedeelde sleutel”. Als u inhoud uit de detailhandel aanbiedt voor een viewer die in Amazon Appstore wordt weergegeven, moet u een gedeelde
sleutel opgeven. Meer informatie over het verkrijgen van een gedeeld geheim vindt u in de voor het platform bestemde publicatiegids.

Gebruik dezelfde gedeelde geheime informatie voor alle apps. Voorkom dat u het gedeelde geheim wijzigt.

Meld u met behulp van dat toepassingsaccount aan bij het DPS Dashboard nadat u de gedeelde geheime informatie hebt
opgegeven. Als u zich aanmeldt bij het dashboard, wordt het gedeelde geheim geverifieerd.

Onder Store Settings kunt u ook de iTunes Application URL opgeven. Deze URL wordt gebruikt in de workflow voor sociale media. Ontvangers
met wie de app wordt gedeeld, kunnen dan de app downloaden als deze niet is geïnstalleerd. Het is belangrijk dat u deze URL opgeeft, zodat
ontvangers op een koppeling kunnen tikken om uw app te downloaden of te openen.

U kunt de iTunes Application URL zelfs verkrijgen als Apple de app nog niet heeft goedgekeurd. Klik in iTunes Connect op de app en gebruik de
koppeling View in App Store of klik met de rechtermuisknop op de app en kies Copy Link Address.

Instellingen voor apparaatviewer

Het gedeelte Device Viewer bepaalt het gedrag van apps op apparaten, zoals iPads.

Selecteer deze optie om het meest recent gepubliceerde folio beschikbaar te maken voor gebruikers die de iPad-
app voor het eerst downloaden. De optie werkt alleen voor apps met aankopen in de app voor handelsversies. Als deze optie is geselecteerd,
krijgt de gebruiker machtiging voor het folio met de meest recente publicatiedatum.
Als gebruikers de gratis handelsversie van een folio verwijderen, kunnen ze deze opnieuw downloaden. Wanneer ze de app verwijderen en
opnieuw installeren, maken ze alleen aanspraak op het oorspronkelijke gratis folio en niet op het meest recent gepubliceerde folio. Ga voor meer
gedetailleerde informatie naar Eerste folio gratis en digitale invoegingen.
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Enable Article Preview

Application Name

Opmerking:

Enable Content Viewer for Web

Opmerking:

Hosting URL

Redirect URL

Enable Fulfillment Limit

Enable Paywall

Opmerking:

Paywall Button URL

Wanneer u uw app indient bij Apple, moet u ervoor zorgen dat u ten minste twee handelsversies van folio's hebt zodat Apple de functie voor
aankopen in de app kan testen.

Selecteer de optie Enable Article Preview om gebruikers een voorvertoning te laten zien van handelsversies van folio's
die artikelen bevatten die zijn gemarkeerd als Free (gebruik de Editor van de Folio Producer om folio's te markeren als Free). Wanneer gebruikers
op de omslagafbeelding van een handelsversie van een folio met gratis artikelen in de bibliotheek tikken, wordt in het voorvertoningsvenster een
knop Voorvertoning weergegeven onder de knoppen Aanschaffen en Abonneren (indien beschikbaar). Wanneer gebruikers op Voorvertoning
tikken, worden alle als Free gemarkeerde artikelen gedownload, samen met voorvertoningen van beveiligde artikelen. Wanneer gebruikers de
modus Bladeren activeren of een veeggebaar uitvoeren om beveiligde artikelen weer te geven, wordt het beveiligde artikel grotendeels bedekt
door een paywallvenster.
Momenteel werkt de functie voor het gratis voorvertonen van artikelen alleen op iPads en alleen voor handelsversies van folio's, en worden folio's
met secties niet ondersteund.
Met betrekking tot het aantal downloads voor uitgevers worden voor gratis artikelen kosten in rekening gebracht voor het aantal downloads dat
wordt berekend op basis van het aantal gratis gedownloade artikelen en het totale aantal artikelen in de handelsversie van het folio. Als de
handelsversie van een folio in totaal 20 artikelen bevat met 5 gratis voorvertoningsartikelen en als 4 gebruikers een voorvertoning van het folio
weergeven, telt dat als 1 download. 
Met de instelling Paywall Threshold onder Device Viewer kunnen uw klanten het opgegeven aantal artikelen dat is gemarkeerd als Metered,
downloaden en bekijken wanneer ze een voorvertoning van artikelen in een handelsversie van het folio weergeven. Gebruik de Editor van de Folio
Producer om artikelen als Metered te markeren. Zodra een gebruiker de limiet bereikt die bij Paywall Threshold is opgegeven, wordt een paywall-
bericht weergegeven wanneer ze naar Metered of Protected artikelen bladeren. De drempel die u opgeeft voor de app, wordt toegepast op elk
folio. Als u de drempel instelt op 3, kunnen gebruikers 3 Metered-artikelen voorvertonen in elk folio en wordt een paywall weergegeven wanneer ze
naar het vierde Metered-artikel gaan.
Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie het artikel in het DPS Developer Center over Gratis voorvertoning van artikelen.

Content Viewer for Web-instellingen

De opties van Content Viewer for Web zijn van invloed op het gedrag van artikelen die op een computer weergeven worden weergegeven met
Content Viewer for Web (ook wel de webviewer genoemd).

De toepassingsnaam die u opgeeft, wordt in de titelbalk weergegeven wanneer een gedeeld artikel wordt bekeken in een
webviewerbrowser.

Geef ook de iTunes Application URL onder Store Settings op, zodat ontvangers met wie de app wordt gedeeld, wordt gevraagd om
de app te downloaden als deze niet is geïnstalleerd.

Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat gebruikers uw artikelen kunnen weergeven in de Content Viewer
voor het web (ook wel webviewer genoemd) op een computer. Als u artikelen in handelsversies van folio's beschikbaar wilt maken in de
webviewer, gebruikt u de Editor van Folio Producer om artikelen in te stellen op Free of Metered. Als u de webviewer activeert, worden
artikelweergaven geteld in relatie tot uw downloadtegoed, zoals beschreven in Telling van downloads via sociale media.
De functie Delen via sociale media werkt alleen als de optie Content Viewer for Web inschakelen is geselecteerd.

Content Viewer for Web inschakelen is uitgeschakeld in proefaccounts.

Geef alleen een Hosting URL op als u de gedeelde webviewerinhoud wilt insluiten in een iframe op uw website. Lees het artikel
over de ingesloten webviewer voor meer gedetailleerde informatie.

Als het gedeelde artikel niet kan worden gevonden, wordt de Redirect URL gebruikt die u opgeeft. Maak een webpagina met
informatie over uw app.
Om te bepalen welke koppeling wordt weergegeven wanneer een gedeeld artikel wordt beveiligd, geeft u de publicatie-URL op in DPS App
Builder.

Deze optie is handig als u een limiet wilt instellen voor het totale aantal artikelen dat in de webviewer kan worden
weergegeven. Zodra deze limiet is bereikt, wordt iedere gebruiker die probeert een gedeeld artikel in de webviewer op het bureaublad te bekijken,
doorgestuurd naar de door u opgegeven URL voor het bereiken van de uitvoeringslimiet. Maak een webpagina met informatie over uw app.

U kunt een paywall instellen voor artikelen in handelsversies van folio's, die in de webviewer worden weergegeven In de Editor
van de Folio Producer kunt u een artikel markeren als Free, Metered of Protected. Voor handelsversies van folio's kunnen gebruikers geen
Protected-artikelen in de webviewer weergeven en kunnen ze Metered-artikelen weergeven totdat ze de paywall-drempel bereiken. Wanneer
gebruikers de limiet van Metered-artikelen bereiken, verschijnt er een paywall-pagina met een door u opgegeven bericht en koppeling. Gebruikers
kunnen altijd Free-artikelen weergeven, zelfs als ze de paywall-drempel hebben bereikt. De drempel die u opgeeft voor de app, wordt toegepast op
elk folio. Als u de drempel instelt op 3, kunnen gebruikers 3 Metered-artikelen lezen in elk folio en wordt een paywall weergegeven wanneer ze
naar het vierde Metered-artikel gaan.
Als u geen paywall instelt, kunnen artikelen die zijn gemarkeerd als “Free” of “Metered”, worden weergegeven in de webviewer zonder een
paywall-drempel.

Als een folio als Free is gepubliceerd, kunnen gebruikers alle artikelen in het folio weergeven, zelfs als de artikelen zijn gemarkeerd
als “Protected” of “Metered”.

Geef de URL op waar u gebruikers informatie kunt geven over het downloaden en het kopen van uw app. Sommige
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Paywall Text

Professional

Enterprise

Opmerking:

Naar boven

uitgevers maken een webpagina met informatie over de app, maar andere uitgevers geven de iTunes-URL van de app op.

Geef een kort bericht op dat op de paywall-pagina wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld vermelden dat het maximumaantal
artikelen is weergegeven en dat gebruikers op de koppeling kunnen klikken voor meer informatie over de app.

Beveiligde inhoud inschakelen (alleen Enterprise)

Wanneer u “Enable Secure Content” inschakelt en handelsversies van folio's publiceert waarin de optie “Encrypt Folio” is geselecteerd, wordt de
inhoud in de folio's beveiligd in de cloud en op iOS-apparaten.

Gebruik deze optie alleen als uw app vertrouwelijke of gevoelige informatie bevat. Delen via sociale media, de webviewer en
achtergronddownloads zijn niet beschikbaar in een beveiligd account. Gebruik deze optie alleen voor een app met directe machtiging en
handelsversies van folio's die worden gepubliceerd als v30 of hoger.

Zie Beveiligde inhoud in DPS-account voor meer informatie.

Informatie voor Analytics opgeven

Bij het bewerken van het toepassingsaccount kunt u informatie opgeven om een account voor Omniture-analysemogelijkheden in te stellen.
Gebruikersgegevens van uw inhoud worden automatisch verzameld en beschikbaar gesteld aan Professional- en Enterprise-klanten. De
configuratie van de analyse-integratie is niet exact hetzelfde voor eigenaren van Professional- en Enterprise-accounts.

Het invoeren van gegevens in het veld Analytics is optioneel. Eigenaren van Professional-accounts die reeds klanten van
SiteCatalyst zijn, kunnen alle analysegegevens naar een speciaal rapportenpakket in hun SiteCatalyst-account laten verzenden. Als u geen
SiteCatalyst-account hebt, voert u geen rapportgegevens in. De analysegegevens worden verzameld in een intern Adobe-account.

Eigenaren van Enterprise-accounts worden gevraagd een naam voor een rapportenpakket op te geven en kunnen eventueel de naam
van hun bedrijf opgeven als zij al over een SiteCatalyst-account beschikken.

Wanneer u een rapportsuite opgeeft, geef dan NIET een van de volgende gereserveerde prefixen op: adp.ln, adp.da of adp.sj.

Wanneer u de SiteCatalyst-informatie verzendt, kan het maximaal vijf werkdagen duren voordat Omniture-analysemogelijkheden zijn ingesteld
voor uw app. Zie Omniture-analysemogelijkheden.

Aanmelden om de status van de uitvoeringsbundel te ontvangen
Wanneer u boven aan het hulpprogramma Account Administration op Account Settings klikt, kunt u zich aanmelden om e-mailberichten te
ontvangen die u informeren over de status van uw uitvoeringsbundels.

 
Geef een e-mailadres op waarop u meldingen over de status van uw uitvoeringsbundel wilt ontvangen.

Zie voor meer informatie Statusupdates voor uitvoeringsbundels ontvangen.

Gerelateerde artikelen
Aan de slag met DPS

Tellingen van foliodownloads
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Pushmeldingen

Niet-Newsstand-apps

Newsstand-apps

U kunt klanten op de hoogte stellen van nieuwe of bijgewerkte folio's voordat ze uw viewer-app voor meerdere folio's openen. Als u
pushmeldingen instelt via de Adobe-pushserver, kunt u met een pushmelding de gebruiker laten weten dat er een nieuwe uitgave beschikbaar is.
Daarnaast kunt u met een pushmelding het op de achtergrond downloaden van de nieuwe uitgave activeren als de app zich in de iOS Newsstand
bevindt.

Wanneer u een folio publiceert, wordt er niet automatisch een pushmelding geactiveerd. Na het publiceren of bijwerken van een folio kunt u een
pushmelding activeren door op de knop Waarschuwen in de Organizer van de Folio Producer te klikken. Om het leveren van inhoud naar
apparaten betrouwbaarder te maken, verzendt de pushserver van de Adobe meldingen met vaste tussenpozen, niet allemaal tegelijk.

De functie voor pushmeldingen is alleen beschikbaar voor apps voor meerdere folio's, niet voor apps voor één folio. De standaardfunctie voor
pushmeldingen biedt nu de mogelijkheid voor het verzenden van tekstberichten, zoals verderop in dit artikel wordt beschreven.

De pushmelding werkt op verschillende manieren voor Newsstand- en niet-Newsstand-apps:

Wanneer de uitgever op de knop Waarschuwen klikt om de gebruiker op de hoogte te brengen van een nieuw of
bijgewerkt folio, zien de gebruikers een rode badge op het app-pictogram verschijnen.

 
Met een pushmelding wordt aangegeven dat er één nieuw folio beschikbaar is

Wanneer de uitgever op de knop Waarschuwen klikt om de gebruiker op de hoogte te brengen van een nieuw of bijgewerkt
folio, zien alleen app-abonnees een rode badge op het Newsstand-pictogram verschijnen. Dit symbool geeft het aantal folio's aan dat op de
achtergrond is gedownload. In iOS 7 wordt een blauwe punt weergegeven onder de app-omslag in Newsstand tot de abonnee de app opent. Voor
zowel abonnees als niet-abonnees wordt de omslagafbeelding bijgewerkt om de nieuwste folio-omslag weer te geven. Voor Newsstand-apps zijn
pushmeldingen vereist.
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Naar boven

Naar boven

Naar boven

 
Abonnees op een Newsstand-app zien een blauwe punt onder de voorpagina en een rode badge in het Newsstand-pictogram.

Download de iPad Publishing Companion Guide PDF via het DPS-dashboard voor informatie over het maken van de door Apple vereiste
pushmeldingcertificaten.

Pushmeldingen verzenden

1. Meld u aan bij het DPS-dashboard met een account met de rol Application en klik op Folio Producer.

2. Zorg ervoor dat het folio of alle folio-uitvoeringen zijn gepubliceerd.

3. Klik op Notify in de Organizer van de Folio Producer.

Pushmeldingen van andere bedrijven instellen (alleen Enterprise)
Als u een aangepaste viewer-app maakt met de DPS App Builder, kunt u de pushmeldingenserver van Adobe gebruiken, maar u kunt ook uw
eigen pushmeldingenserver opgeven.

Er zijn veel verschillende opties beschikbaar voor het maken van een pushmeldingenserver van andere bedrijven. Bedenk tijdens het instellen van
uw server dat de viewer de volgende informatie verzendt:

newsstandEnabled    => 0 (this is ‘8’ when newsstand is enabled) 
badgeEnabled    => 1 
token => <device specific token> 
soundEnabled => 2 
devId => <device_specific guid> 
alertEnabled => 4 
targetDimension => <device specific string>

Naast het instellen van de standaardeigenschappen kunt u aanvullende eigenschappen instellen. Als u bijvoorbeeld dezelfde pushserver gebruikt
voor meerdere toepassingen, geeft u tijdens het instellen van de server een extra naam/waarde-eigenschap op (bijvoorbeeld ''app => fietsen''). In
de DPS App Builder geeft u deze extra eigenschappen op in het veld Custom Push Parameters van het deelvenster Provisioning.

Tekstmeldingen verzenden
Door aangepaste tekstberichten te verzenden, kunt u terugkerende lezers en abonnees met iOS-apparaten aanmoedigen door de lezers te
informeren over nieuwe inhoud. Tekstmeldingen werken met elke viewerversie, maar de functie voor het openen van de app-bibliotheek vereist
een viewer van v30 of hoger.

1. Meld u aan bij het DPS-dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) met de Adobe-id met de benodigde Application-rol.
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Application Type

Target Audience

2. Klik op Notifications.

 

3. Wijzig de volgende instellingen en klik op Volgende:

Geef op wat er gebeurt als de lezer op de tekstmelding tikt. Als u "Launch the app" selecteert, wordt de app gestart op de huidige
leespositie. Als u een app van v30 of hoger hebt, kunt u de app starten en de bibliotheek of een aangepaste winkel of sleuf weergeven,
of een webpagina tonen voor de URL die u opgeeft.
Typ het tekstbericht dat u naar gebruikers wilt verzenden.

 

4. Geef de volgende opties op:

Selecteer of u de melding wilt verzenden naar een test-app (Development) of de live-app (Distribution).

Geef het doelpubliek van de tekstberichten op. U kunt bijvoorbeeld iPhone selecteren om het tekstbericht alleen te
verzenden naar klanten die de iPhone-versie van uw app hebben gedownload.
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Notification Time

U kunt het tekstbericht ook verzenden naar gebruikers die de app al meer dan 30 dagen niet hebben gebruikt.

Als u een SiteCatalyst-analyseaccount hebt, kunt u informatie over een subgroep met klanten verzamelen in een CSV-bestand. U kunt dit
CSV-bestand vervolgens opgeven wanneer u uw tekstgebaseerde pushmelding verzendt. Zie Segmented Push Notifications (alleen
Engelstalig) in DPS Developer Center voor meer informatie.

Als u een tekstbericht wilt inplannen voor verzending op een later tijdstip, selecteert u Custom en kiest u een datum en
tijd via het kalenderpictogram. U kunt ook de tekst bewerken om de datum en tijd te wijzigen.

5. Klik op Send om de tekstberichten te verzenden of het ingeplande tekstmelding naar de wachtrij te verzenden.

 
U kunt een geschiedenis weergeven van de tekstberichten die zijn verzonden voor de app. Als een ingepland tekstbericht nog niet is
verzonden, kunt op Cancel klikken om het bericht te annuleren.

 
Tekstmelding weergegeven op een iPad

Tekstmeldingen worden weergegeven op elk iOS-apparaat waarop de app is geïnstalleerd en de gebruiker zich heeft aangemeld voor het
ontvangen van pushmeldingen.

HTTP 417-statusbericht

Als u bij het verzenden van een pushmelding een HTTP 417-statusbericht ontvangt, betekent dit dat er geen SSL-verbinding met Apple APNS tot
stand kan worden gebracht met het certificaat van de pushmelding. Controleer of het certificaat van de pushmelding geldig en niet verlopen is.

Apple-pushmeldingen gebruiken met Digital Publishing Suite

Urban Airship gebruiken als een DPS-pushprovider

Gebruik pushmeldingen van Apple in uw
Adobe DPS-app om gebruikers op de
hoogte te brengen van nieuwe uitgaven die
beschikbaar komen en om het op de
achtergrond downloaden in Newsstand te
activeren.... Meer informatie

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

door Scott Dreier

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

Scott beschrijft hoe hulpmiddelen van Urban
Airship kunnen worden gebruikt voor het

door Scott Dreier
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verzenden van DPS-
waarschuwingsmeldingen en het triggeren
van Newsstand-downloads naar iOS-
apparaten.... Meer informatie

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help

188

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/nl_NL/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_nl
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/urban-airship-as-dps-push-provider.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/urban-airship-as-dps-push-provider.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html


Sociaal delen gebruiken
Wanneer u een aangepaste viewer-app voor meerdere uitgaven voor de iPad of iPhone maakt, kunt u sociaal delen inschakelen. Uw klanten
kunnen of u kunt een optie in uw viewer-app kiezen om het artikel te delen via Facebook, Twitter, Pinterest en e-mail of door gebruik te maken
van kopiëren en plakken. Het bericht dat u deelt, bevat een koppeling naar het artikel.

Als u de optie “Content Viewer for Web” inschakelt, kan iedereen die op een computer op de artikelkoppeling klikt, in een webbrowser de
artikelinhoud in de Adobe Content Viewer voor het web (ook wel de webviewer genoemd) bekijken. Iedereen die op een iPad op de
artikelkoppeling tikt, kan een versie voor de Mobile Safari Web Viewer van het artikel (ook wel de artikelviewer genoemd) bekijken. Iedereen die
een iPhone op de artikelkoppeling tikt, kan de app openen of downloaden en het artikel bekijken als u de uitvoering correct hebt ingesteld.

Als het artikel in een handelsversie van een folio is beveiligd, wordt een paywall weergegeven in de artikelen in de webviewer op een computer en
de artikelviewer voor de iPad. Een paywall kan ook worden gebruikt voor artikelen waarvoor de optie “Metered” is ingesteld als de gebruiker de
weergavelimiet voor dergelijke artikelen heeft bereikt. Voor v29 en nieuwere apps wordt er geen paywall weergegeven bij artikelen die zijn
gemarkeerd als Free of bij artikelen in een folio dat als Free is gepubliceerd.

Zie Integrating social sharing into DPS apps (alleen Engelstalig) voor meer informatie over de workflow voor sociale media.

Weergaven van de gedeelde artikelen in de webviewer worden opgenomen in de telling van het downloadtegoed. Zie Telling van downloads via
sociale media voor meer informatie.

Overzicht van stappen om sociaal delen in uw app in te schakelen
Voer de volgende stappen uit (in willekeurige volgorde) om sociaal delen in uw app in te schakelen.

1. Schakel tijdens het ontwikkelen van uw app in DPS App Builder de optie “Enable Sharing” in om sociaal delen in te schakelen.

 
Sociaal delen inschakelen in een app

Op iOS 7-apparaten bepaalt het activity sheet welke opties voor delen beschikbaar zijn in het menu van uw app. Selecteer de optie “Enable
Sharing”. Voor iOS 6-apparaten is het menu voor delen via sociale media niet meer beschikbaar in apps die na 11 februari 2014 zijn
gemaakt. Dit komt door de nieuwe beperkingen met betrekking tot de referentie van de advertentie-id in de SDK voor Facebook. De opties
onder “iOS 6 Specific Settings” zijn niet meer van toepassing.

Opmerking: Apple geeft in iOS 7 momenteel Facebook of Twitter niet weer in het menu voor delen voor apps die niet van Apple zijn als de
lezer geen Facebook- of Twitter-referenties heeft opgegeven bij de iOS-instellingen. Om de lezer te informeren over het inschakelen van
delen via Facebook of Twitter, wordt een dialoogvenster van DPS weergegeven waarin de gebruiker wordt gevraagd referenties in te
voeren. De lezer kan het dialoogvenster negeren of de herinneringsoptie selecteren om het dialoogvenster opnieuw weer te geven bij de
volgende keer dat er wordt gedeeld.

2. Gebruik het hulpmiddel Account Administration om de toepassings-URL voor iTunes op te geven voor uw app.

Met deze URL kunnen ontvangers tikken op een koppeling op een apparaat om de app te downloaden of te openen.
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3. Gebruik het hulpmiddel Account Administration om uw toepassingsaccount voor de webviewer te configureren. Selecteer Enable Content
Viewer for Web en geef andere instellingen op. Zie Het hulpmiddel Account Administration voor meer informatie.

 
Sta toe dat gedeelde artikelen kunnen worden gelezen in de Content Viewer voor het web.

4. Stel uw uitvoeringen goed in wanneer u uw folio's maakt. Als uw app zowel de iPad als de iPhone ondersteunt, moet u voor alle uitvoeringen
dezelfde artikelnaamwaarden gebruiken. Het folio van 1024 x 768 pixels wordt gebruikt voor de webviewer, tenzij u een uitvoering maakt die
alleen in de webviewer kan worden weergegeven. Een uitvoering die alleen in de webviewer kan worden weergegeven, kan elke geldige
grootte hebben.

5. Geef met de Editor van de Folio Producer aan of de artikelen in uw folio Free, Metered of Protected zijn. Vervolgens moet u het folio
publiceren of bijwerken. In de webviewer kunnen gebruikers altijd met Free gemarkeerde artikelen weergeven, zelfs als ze de paywall-
drempel hebben bereikt. Gebruikers kunnen Metered-artikelen weergeven totdat ze de paywall-drempel voor de betreffende handelsversie
van het folio bereiken. Daarna wordt een paywall weergegeven. Gebruikers kunnen alleen Protected-artikelen weergeven als ze gemachtigd
zijn om het folio weer te geven.

Deze Article Access-instellingen hebben ook invloed op de voorvertoningen van gratis artikelen, indien ingeschakeld in uw app.
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Wijzig Article Access in Free, Metered of Protected.

DPS-tips op een computer weergeven

Workflow voor sociaal delen voor klanten
Voor het beste resultaat doet u het volgende wanneer u uw folio's instelt:

Maak een 1024 x 768-folio met een willekeurige afbeeldingsindeling. PDF-artikelen worden nu geüpload naar de webviewer-server met een
PNG-indeling. Als u een speciaal folio wilt maken dat alleen voor de webviewer moet worden gebruikt, kunt u een folio van een willekeurig
formaat maken en Alleen webviewer selecteren. Zie Een uitvoering maken die alleen in een webviewer kan worden weergegeven.

Maak folio-uitvoeringen voor alle apparaatmodellen. Elk artikel dat via een iPhone of iPad HD wordt gedeeld, wordt toegewezen aan de iPad
SD-uitvoering (1024 x 768) of aan de Web Viewer Only-uitvoering in de webviewer en de artikelkoppeling wordt toegewezen aan de juiste
weergave op het apparaat.

Als u uitvoeringen maakt, gebruikt u in elke uitvoering dezelfde artikelnaamwaarden voor de desbetreffende artikelen om er zeker van te zijn
dat het gedeelde artikel op de juiste manier wordt toegewezen in de webviewer en op de apparaten. Zorg er ook voor dat uw folio-
uitvoeringen juist zijn ingesteld. Zie Folio-uitvoeringen maken.

Wanneer uw klanten een artikel in de viewer-app op een iOS 7-apparaat openen, kunnen ze op het pictogram voor delen tikken en een door u
ingeschakelde optie voor sociale media selecteren: Facebook, Twitter, Pinterest, E-mail of Koppeling kopiëren. Het menu voor delen via sociale
media is voor apps die na 7 februari 2014 zijn gemaakt niet meer beschikbaar voor gebruikers van iOS 6-apparaten.

Voorbeelden van DPS-artikelen weergeven
in uw desktopbrowser.... Meer informatie

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/01/v...

door Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Lever een bijdrage aan
Adobe Community Help
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Indien gedeeld vanuit een (HD) folio van 2048 x 1536 pixels

Indien gedeeld vanuit een (SD) folio van 1024 x 768 pixels

Indien gedeeld vanuit een iPhone

Indien gebruikers op een iPad op artikelkoppelingen tikken

 
Een optie voor sociaal delen selecteren in een app (iOS 7)

Afhankelijk van de optie die ze hebben geselecteerd, kunnen klanten zich aanmelden, een opmerking typen en andere informatie opgeven. Als ze
bijvoorbeeld Email hebben gekozen, kunnen ze geadresseerden opgeven en een bericht typen.

Als het artikel wordt gedeeld, bevat de koppeling de volledige padnaam naar het artikel. In handelsversies van folio's wordt een paywal
weergegeven op beveiligde artikelen en op Metered-artikelen waarvoor de gebruiker de weergavelimiet heeft bereikt.

Als het artikel niet meer beschikbaar is in de webviewer, wordt een foutbericht weergegeven in de webviewer of wordt de Redirect URL
weergegeven die u in het hulpmiddel Account Administration hebt opgegeven.

Gebruikers kunnen in een browser op de artikelkoppeling klikken of op een iPad of iPhone op de koppeling tikken. Wat er gebeurt wanneer de
gebruiker op de koppeling klikt of tikt, is afhankelijk van de volgende factoren:

Als u de standaardtekst in het gedeelde bericht wilt bewerken, moet u het XML-bestand Customized Strings aanpassen, dat beschikbaar is bij
de geavanceerde instellingen op de pagina App Details in de DPS App Builder. Genereer het XML-bestand, open deze en zoek naar “I saw this
in” (Ik heb dit gezien in). De tekenreeks “%1$@” is de variabele van de artikelnaam en “%2$@” is de variabele van de folionaam. Zorg dat u
alleen de taalcode (zoals <en>) bewerkt en niet de code <key>. Zie DPS-apps voor de iPad en iPhone maken voor meer informatie.

Als de klant het Free- of Metered-artikel heeft gedeeld van een folio van 2048 x
1536 pixels, is de artikelkoppeling alleen beschikbaar in de webviewer als u een uitvoering van 1024 x 768 pixels instelt of een uitvoering met een
overeenkomende artikelnaam instelt die alleen voor de webviewer is bedoeld.

Als de klant het Free- of Metered-artikel heeft gedeeld van een folio van 1024 x
768 pixels, kan iedereen die in een webviewer op koppeling klikt, het artikel weergeven. Als u niet wilt dat het (SD) iPad-folio van 1024 x 768
wordt weergegeven in webviewer, kunt u een Web Viewer Only-uitvoering maken.

Als de klant het Free- of Metered-artikel heeft gedeeld vanaf een iPhone, is de artikelkoppeling alleen
beschikbaar in de webviewer als u een uitvoering van 1024 x 768 pixels instelt of een uitvoering met een overeenkomende artikelnaam instelt die
alleen voor de webviewer is bedoeld.

Wanneer gebruiker op een iPad op een gedeelde koppeling tikken, wordt een
versie van het artikel weergegeven in de artikelviewer voor iPad. (Als het artikel is beveiligd, wordt een paywall weergegeven.) Gebruikers kunnen
omlaag schuiven en interactie met de ondersteunde overlays uitvoeren om het gedeelde artikel voor te vertonen. Niet-ondersteunde overlays
bevatten een placeholderpictogram. Banners boven en onder aan het artikel bevatten koppelingen waarmee de app kan worden gedownload of
worden geopend als de app al is geïnstalleerd. Zorg dat u de toepassings-URL iTunes opgeeft in Account Administration zodat u de ontvangers
uw app kunnen openen of downloaden.
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Indien gebruikers op een iPhone op artikelkoppelingen tikken

Indien de gebruiker de limiet voor het aantal artikelen in de webviewer heeft bereikt

Wanneer de limiet van het aantal artikelen voor de app in de webviewer is bereikt

Wanneer het folio wordt gepubliceerd als Free

 
Artikel dat wordt voorvertoond in de artikelviewer voor iPad

Wanneer gebruikers op een iPhone op koppelingen voor sociaal delen tikken,
wordt een bestemmingspagina met de knop "Open Article in App" weergegeven.

Als uw app niet op het apparaat van de gebruiker is gedownload, verschijnt de app in de App Store als de iTunes-URL is opgegeven in het
hulpmiddel Account Administration. Als de iTunes URL niet is opgegeven, wordt de Paywall Button-URL gebruikt. Als noch de iTunes-URL
noch de Paywall Button-URL zijn opgegeven, geeft een bericht aan dat het artikel niet beschikbaar is. Nadat de app is gedownload, wordt
de app op de gewone manier geopend. Klanten kunnen vervolgens het folio met het gedeelde artikel aanschaffen en downloaden.
Als de app al op het apparaat van de gebruiker is gedownload en deze op de bestemmingspagina op "Open Article in the App" tikt, wordt de
gebruiker verzocht het folio te kopen of te downloaden. Wanneer het folio is gedownload, wordt het artikel waarnaar de koppeling verwees,
eerst gedownload en vervolgens weergegeven wanneer de gebruiker op de betreffende optie tikt.
Als zowel de app als het folio zijn gedownload, kan het artikel worden weergegeven door op “Open Article in the App” te tikken.

Er wordt een paywall-pagina weergegeven met de knop
voor meer informatie. Gebruik het hulpmiddel Account Administration als u deze instellingen wilt wijzigen.

De Fulfillment Limit Reached URL die is opgegeven in het
hulpmiddel Account Administration wordt weergegeven.

Als een folio in een v29-app of nieuwer als Free is gepubliceerd, kunnen alle artikelen in het
folio worden weergegeven in de webviewer, zelfs als de artikelen zijn ingesteld als Protected of Metered.

Functies in ondersteunde webviewers
Tot de ondersteunde browsers voor de webviewer behoren Internet Explorer 9, Explorer 10, Safari, Firefox en Chrome. Internet Explorer 8 wordt
slechts gedeeltelijk ondersteund, maar deze browser kan HTML-artikelen, video's en andere overlays niet goed verwerken. In browsers op mobiele
apparaten kunnen de webviewerversies van artikelen momenteel niet worden weergegeven.

Klanten die het artikel delen, moeten iOS5 of hoger op hun iPads hebben om het delen van het artikel goed te laten werken.

Niet alle overlays worden op dit moment ondersteund in de webviewer. Panorama's worden nog niet ondersteund en bepaalde webinhoudoverlays
kunnen onverwacht gedrag vertonen. Voor video's gebruikt u M4V of MP4 met h.264-codering, niet .MOV. Gebruik voor audiobestanden MP3-
bestanden of audiobestanden met AAC-/MP4-codering. Voor het beste resultaat gebruikt u de DPS App Builder om een ontwikkelings-app te
maken en test u de free-/metered-artikelen in de webviewer.

U kunt een folio-uitvoering voor alleen de webviewer maken met een andere inhoud dan de inhoud die in uw mobiele apps wordt weergegeven.
Bovendien kunt u de webviewer in uw website insluiten om een consistente merkboodschap te maken. Zie De webviewer aanpassen voor meer
informatie.

Functies in ondersteunde artikelviewers
Ondersteunde overlays voor Mobile Safari Web Viewer (artikelviewer) zijn onder andere hyperlinks en knoppen, presentaties, video's, schuifbare
frames en weboverlays. Geneste overlays en HTML-artikelen worden ook ondersteund.

Overlays die momenteel niet worden ondersteund, zijn onder andere afbeeldingen met schuif- en zoomfunctie, afbeeldingssreeksen, audio en
panorama's. Er wordt een placeholderafbeelding weergegeven op elke niet-ondersteunde overlay om te voorkomen dat gebruikers proberen
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interactie met de betreffende inhoud uit te voeren. De functies voor vegen per pagina en alleen horizontaal vegen worden niet ondersteund.

Delen via AirDrop op iOS 7-apparaten
Wanneer een lezer een artikel deelt via AirDrop (iOS 7), ziet de ontvanger een dialoogvenster waarin het gedeelde artikel kan worden
geaccepteerd of geweigerd. Als de ontvanger het gedeelde artikel accepteert, wordt het geopend in de webartikelviewer in Safari (iPad). Als het
gedeelde artikel wordt ontvangen op een iPhone, wordt een bestemmingspagina weergegeven met toegang tot iTunes of een bericht voor de
lezer.

Aanbevelingen van Adobe
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Bronnen

DPS-gebruikersforum
artikel (21 mei 2012)
DPS-gebruikersforum

DPS Developer Center
artikel (20 mei 2012)
Collectie geavanceerde DPS-artikelen en -bronnen.

DPS Tips-app
artikel (02 mei 2012)
Gratis app voor iPad/iPhone. Ook beschikbaar voor Android-apparaten.

DPS Cookbooks
artikel  (03 mei 2012)
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Help bij Digital Publishing Suite

Meer

Aan de slag
Downloaden, installeren en instellen
Een Adobe-id voor Adobe DPS gebruiken
Productupdates (Windows, Mac OS)

Help en lesbestanden
Help en lesbestanden bij Digital Publishing Suite
Aan de slag
Nieuw in deze versie

De meest voorkomende problemen
Problemen bij de installatie van DPS
Problemen met het deelvenster Folio Builder oplossen
Problemen met het deelvenster Adobe Content Viewer
oplossen
Problemen bij het publiceren of bijwerken van folio's
Fout: svr.unknown

Bronnen
Contact opnemen met ondersteuning (aanmelden verplicht)
Een vraag stellen in het gebruikersforum
Releaseopmerkingen
Nieuwe functie aanvragen
Een probleem rapporteren

iPad-app Digital Publishing Suite Tips
Download deze gratis iPad-app om
voorbeelden van interactieve overlays te
bekijken, en standaard en geavanceerde
technieken voor het maken van digitale
publicaties onder de knie te krijgen.

Videokanaal met instructies voor Digital
Publishing Suite
Leer de basisbeginselen van Digital Publishing
Suite met lesbestanden gemaakt door
productexperts.

VragenVragen uit de gebruikersgemeenschap

05/01 Help bij Digital Publishing Suite | Nieuw in deze
release

05/02 DPS App Builder - "custom-icon-disabled-png" niet
gevonden

05/02 Nieuwe Android-viewer. PDF-ondersteuning
05/01 v26 - sidecar.xml
05/01 1 mei Folio Producer-fout

Delen op Facebook
Delen op \Twitter
Delen op LinkedIn
Afdrukken

Paginagereedschappen

Instructie

Bepaalde inhoud waarnaar op deze pagina wordt gelinkt, is mogelijk alleen in het Engels beschikbaar.
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Uitgebreide inhoudsopgave DPS

Naar boven

Naar boven

Naar boven

De algemene DPS-hulppagina bevat koppelingen naar de standaard DPS-hulpartikelen. Deze pagina bevat een volledige lijst DPS-artikelen,
waaronder koppelingen naar video's, community-artikelen en artikelen voor ontwikkelaars.

Aan de slag
Aan de slag met DPS-handleidingen

DPS Getting Started Guide (Professional and Enterprise) (Engelstalig)

Stapsgewijze DPS-handleiding (Single Edition)

DPS installeren

DPS-gereedschappen installeren

Installatieproblemen oplossen

Videozelfstudies

Adobe TV - DPS-leskanaal

Adobe TV - Digital Publishing-kanaal

Trainingsbronnen

Lesbestanden voor DPS-authoring

DPS Tips

Nieuwe functies
Nieuwe functies in deze release

Geschiedenis van opmerkingen bij releases

Opmerkingen bij de release en opgeloste problemen

Ontwikkelen, ontwerp en lay-out
Overzicht van DPS-lay-out en -ontwerp

Overzicht van het ontwerpen van lay-outs

Digitale publicaties ontwerpen

Mappen voor geïmporteerde artikelen structureren

Lijst met ondersteunde functies

Typen viewer-apps

InDesign-brondocumenten publiceren voor DPS

InDesign-brondocumenten maken

Documenten maken voor meerdere apparaten

DPS-inhoud maken voor verschillende iPad-modellen

DPS-inhoud maken voor de iPhone

Artikelen voor meerdere uitvoeringen maken

DPS-ontwerptechnieken

Artikelen met vloeiend schuiven

Horizontaal veeggebaar in artikelen

Zoomen met knijpbeweging in PDF-artikelpagina's

HTML-inhoud maken voor DPS

HTML gebruiken met DPS
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Behalve deze Help zijn de volgende bronnen over digitaal publiceren beschikbaar:

Gebruikersforums

Ga naar het openbare Digital Publishing Suite-gebruikersforum om vragen te stellen aan andere klanten en met hen van gedachten te wisselen.

Websites van Adobe

Op de pagina Help bij Digital Publishing Suite vindt u veelgestelde ondersteuningsvragen en koppelingen naar handige artikelen en inhoud.

Op de productpagina van Digital Publishing Suite vindt u overzichtsvoorbeelden, prijsinformatie, een pagina met veelgestelde vragen over
digitaal publiceren en nog veel meer.

In de Galerie voor digitale publicaties vindt u koppelingen naar publicaties die zijn gemaakt met Digital Publishing Suite.

Het Digital Publishing Suite-ontwikkelingscentrum biedt resources voor geavanceerde taken zoals het begrijpen van analyses en het instellen
van pushmeldingen.

De DPS-statuspagina biedt informatie over actuele serverstoringen en gepland onderhoud.

Leermiddelen

De app Digital Publishing Suite Tips beschikbaar in de Apple App Store. Deze app is als een combinatie van een handboek, een blog en een
kookboek. Deze app is ook beschikbaar in de Google Play Store en de Amazon Appstore (zoek naar 'DPS Tips'). Als u geen iPad of mobiel
apparaat hebt, kunt u DPS Tips op een computer bekijken.

Als u meer wilt weten over het digitale publicatieproces en wilt experimenteren met voorbeeldbestanden, gaat u naar Lesbestanden voor DPS-
publicatie of Praktische zelfstudie voor Digital Publishing Suite.

Volg de Twitter-feed over Digital Publishing Suite of de Facebook-pagina over Digital Publishing Suite.

Documenten over viewer-apps voor publicatie

De iOS Publishing Companion Guide voor Professional en Enterprise (PDF-bestand) en de Step-by-Step iPad Publishing Guide voor Single
Edition (PDF-bestand) bevatten stapsgewijze instructies voor het maken van de vereiste certificaten, welkomstschermen en pictogrammen
voor het indienen van een aangepaste viewer-app bij de Apple App Store. U kunt deze handleidingen downloaden in het Help-menu van de
DPS App Builder.

In Handleiding voor het publicatieproces voor mobiele Android-toestellen leest u hoe u een aangepaste viewer-app kunt maken om bij de
Google Play Store of Amazon Appstore in te dienen.

Aanbevelingen van Adobe
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