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I projektet er der udviklet nye native apps til eReolen til iOS og Android. De 
to apps giver de som noget nyt adgang til at downloade netlydbøgerne til 
offline læsning på smartphones og tablets og omfatter desuden både e-
bøger og netlydbøger, og er således en sammenlægning af de to services 
eReolen og Netlydbog. (eReolens tidligere app var en embedded app, der 
viste eReolens website og kun omfattede e-bøgerne).  
 

Forhandlingerne med forlagene om en aftale for Netlydbog i 2014 åbnede 
for, at eReolen kan tilbyde brugerne download af netlydbøger til mobile 
enheder, hvilket er en væsentlig forbedring og modernisering af servicen, 
da lydbøgerne dermed kan tages med på ferie, i sommerhus mv. og kan 
anvendes fra smartphones/tablets - også, når der ikke er netforbindelse, fx 
når man kører i bil eller tog.  
 

Formål/mål 

I foråret 2014 blev de forældede streaming løsninger på Netlydbog moder-
niseret med Publizons udvikling af HTML5 streaming. Udviklingen af den 
nye offline download bygger på  HTML5 streamingen, og er en modernise-
ring af den tidligere download mulighed (WMA DRM), der var under udfas-
ning, og ikke kunne anvendes på mobile devices. 
 
Offline download er dermed en del af moderniseringen af den tekniske 
løsning bag Netlydbog, der var helt nødvendig for at sikre adgangen til ser-
vicen. Løsningen tilgodeser forlagenes krav om sikker levering af lydfiler og 
brugernes ønske om at kunne anvende de mobile platforme. Desuden skal 
den nye teknologi bidrage til øge kendskabet til og anvendelsen af Netyd-
bog. 
 
Målet med sammenlægningen af netlydbøgerne med e-bøgerne på eReolen 
var at skabe en bredere brugerflade, da de to services supplerer hinanden i 
forskellige brugssituationer. Indholdsmæssigt og formidlingsmæssigt var 
hensigten at skabe et stærkere tilbud med større sortiment, der kunne 
være med til at booste udviklingen og skaffe bredere anvendelse.  
 

Samtidig giver sammenlægningen af de to services mulighed for at 
rationalisere drift og udvikling både med hensyn til IT, redaktion og support. 
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Organisering og samarbejdspartnere 

Projektet er gennemført indenfor eReolens organisation, hvor IT udviklin-
gen varetages af projektgruppen i ITK, Aarhus. Projektet er udviklet i sam-
arbejde med leverandørerne Publizon, der har varetaget udviklingen i back-
end og Redia, der har udviklet faciliteterne i brugerfladen i de to apps. 
Teknisk projektledelse: Carsten Kaa, ITK 
Projektledelse: Susanne Iversen, ITK 
Styregruppe: Foreningen eReolens bestyrelse 
 

Aktiviteter og projektplan 

 

Fase 1: Forår 2014 

 Afklaring af kravspecifikation til apps og ansvar for delløsninger  

 Aftaler om leverancer fra Publizon vedr. HTML5/JS streaming, udvikling 
af ebogs læser og lydbogs afspiller, backend services og dokumentation 
til offline brug af e-bøger og lydbøger 

 Valg af leverandør af apps og indgåelse af kontrakt med leverandør 

 Udvikling af backend, offline streaming samt ny lydbogsafspiller og ny 
version af ebogslæseren hos Publizon 

 Design, udvikling af iOS app 

 Udarbejdelse af nyheds og emneords feeds fra web til apps mv. 

 Løbende test af funktionalitet, brugerflade og flow og oplæg til tilret-
ninger i ITK 

 Lancering juni 2014 af iOS App og opdatering af app med en række for-
bedringer 21.7.2014 

 Kommunikation til biblioteker og brugere, udarbejdelse af FAQ, vejled-
ninger mv. 

 

Fase 2: Efterår 2014 

 Udvikling af Android versionen af app’en 

 Udvikling af backend, player og reader i forhold til Android  

 Android udviklingen indeholder i sidste del af udviklingen også opga-
verne fra projektet ”Implementering af nye forretningsmodeller i eReo-
len”, da der tidsmæssigt bliver et sammenfald i udviklingen. 

 Løbende test og oplæg til tilretning af udviklet funktionalitet, brugerfla-
de og flow i ITK 

 

Fase 3: januar-marts 2015 

 Lancering 21. januar 2015 til Android version 4.4. og opefter 

 Opdateret app med forbedringer og rettelser frigivet i marts 2015 

 Kommunikation til biblioteker og brugere, udarbejdelse af FAQ, vejled-
ninger mv. 

 
Android app’en blev forsinket i forhold til den oprindelige plan. Det hænger 
sammen med, at de mange versioner af Android styresystemer kombineret 
med de mange forskellige producenter/mærker som fx Samsung og HTC, 
gør det vanskeligt at få teknologien i app’en til at fungere på alle enhe-
der. Det har været en udfordring i backend i forhold til den valgte teknologi. 
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Det samme gælder for frontend og udvikling af brugerfladen i app’en og 
desuden havde leverandøren af app’en ikke den forventede erfaring i udvik-
ling af Android versionen, hvilket resulterede i store forsinkelser i efteråret 
2014. 

 

Økonomi 

Der blev indgået en fastpris aftale med Redia vedr. de to apps til hhv. IOS og 
Android. Publizons udvikling er del af den generelle samarbejdsaftale med 
Publizon, og derfor ikke inkluderet i projektet. 
Udvikling af android app var særlig vanskelig og tidskrævende som nævnt 
ovenfor. Det medførte et betydeligt større arbejde med tests end forventet. 
Dette slår også igennem i regnskabet. Egenfinansieringen i projektet til test, 
teknisk projektledelse er finansieret af Foreningen eReolen. 
 

Resultater 

Projektets opgave er løst, og der er opnået en række resultater: 
 

 Der er udviklet 2 velfungerende apps til iOS og Android 
Der er hermed brugervenlig adgang til de to biblioteksservices for den 
stigende andel af brugere, der anvender mobile enheder og muligheder 
for ad denne vej at må ud til nye brugergrupper og for anvendelse i nye 
brugssituationer. 

 Teknikken bag Netlydbøgerne er moderniseret, og der er udviklet 
offline download til netlydbøgerne 

 ”Lækkert” design 
I den nye app er der lagt vægt på brugervenlighed, og på at skabe et in-
terface, der er ”lækkert” og tilrettet de mobile devices. 

 Redaktionelt råderum 
Designet giver plads til redaktionel formidling. App’en indeholder såle-
des et nyhedmodul, der består af fire forsider, der præsenterer hen-
holdsvis e-bøger og netydbøger. Formidlingen omfatter også brug af 
stærke eksisterende digitale biblioteksservices. Temaer, kategorier og 
søgninger præsenteres grafisk med forsider i karruseller. Søgningen har 
fået en god ny facilitet, idet det er muligt at afgrænse en søgning yder-
ligere med valg af emner. 

 Vækst i lån på 35% for eReolen og 40% for Netlydbog 
Markedsføringskampagnen og den samtidige lancering af den nye app 
til både eReolen og Netlydbog resulterede i stor brug af både Netlydbog 
og eReolen. Antallet af udlån på eReolen var i juli 65.000, og steg med 
35% målt i forhold til juni måneds udlån, og for Netlydbog er tallet for 
væksten i anvendelsen på 40% målt i forhold til juni. Udlånet på Net-
lydbog satte i juli rekord og lå på 70.000 stk. Det største antal udlån pr. 
md. for Netlydbog overhovedet indtil da, og det ligger langt over resul-
tatet sommeren 2013, hvor der i juli blev sat rekord med 51.000 udlån. 
Antallet af unikke brugere er fra juni til juli steget med 30% for eReolen 
og med 35% for Netlydbog, og udgjorde for begge services det største 
antal unikke brugere indtil da pr. md. 
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 Sammenlægningen af de to services har været en succes, og har bety-
det en markant vækst siden sommeren 2014 
Siden lanceringen af iOS app’en er anvendelsen steget markant. Det 
skyldes selvfølgelig at de store forlag igen er på eReolen med e-bøger i 
2015, men den store vækst i udlånet af netlydbøger må også antages at 
hænge sammen med at flere er blevet opmærksomme på servicen, for-
di den er tilgængelig sammen med ebogs-servicen. 

 


