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Hostingkosten kunnen hoog zijn
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• Interactieve bestanden en apps kunnen – eenmaal 
gedownload – altijd bekeken worden. Ook offline. Beide 
hebben een ingebouwde of toe te voegen mogelijkheid 
om illegaal kopiëren tegen te gaan. Heel vaak wordt er 
gebruik gemaakt van InDesign om een document op te 
zetten. Maar AEM en Twixl en Aquafadas hebben 
tegenwoordig ook een optie om een CMS uit te lezen.

• Apps en HTML hebben vaak de mogelijkheid om 
Analytics te gebruiken (lezersgedrag analyseren). Beide 
hebben forse hostingkosten als je het met een online 
dienst maakt. Maar niet als je vanuit InDesign direct 
HTML kunt aanmaken. HTML draait vanzelf als je een 
tablet kantelt; binnen een app moet je zelf zorgen dat 
er een staande en liggende layout bestaat.

• Apps worden altijd via de Appstore aangeboden (of 
voor meer geld op bedrijfseigen server)

• Voor dat aanbieden in de Appstore moet iemand eerst 
certificaten, wachtwoorden en sleutels aanmaken. Dat 
is min of meer een IT-klusje.

• Via de hostingserver van een app is het mogelijk om 
Pushnotifications te sturen, of lezers tracteren op/ver-
leiden tot iets extra’s. Dus via communicatie in die app.

• Publish Online is een gratis dienst van Adobe waarmee 
je vanuit InDesign in interactieve HTML kunt publice-
ren. Niet responsive, overigens. 

• Liquid State Systems kan de output ontvangen van 
IN5.  IN5 exporteert vanuit een interactief ontwerp in 
InDesign. IN5 kan ook gebruikt worden om HTML te 
maken, of webApp vanuit InDesign.

• Appmachine is een online dienst waarvoor je geen 
InDesign kennis nodig hebt. Appmachine schraapt 
online content bij elkaar en voegt nog eigen content 
toe.

• H5Mag werkt ook online, buiten InDesign om. Maakt 
responsive design.
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