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Ansøgning om tilskud fra DDB til 

udvikling af app til download af netlydbøger til smartphones 

og tablets 

Ansøger 

Foreningen eReolen (eReolen & Netlydbog) er ansøger.  

Økonomisk, juridisk ansvarlig: Bo Fristed, Chef for ITK, Aarhus Kommune 

Kultur & Borgerservice, Møllegade 1, DK-8000 Aarhus C, M +45 2014 2612   

fristed@aarhus.dk. CVR 55133018, P-nummer: 1003364856, 

Biblioteksnummer 775100, Bankreg. Nr. 2211, kontonr. 3485943519. 

Kontaktperson: Susanne Iversen, Kultur og Borgerservice, ITK, Aarhus 

siv@aarhus.dk, M 2920 8036. 

Projektresume 

Forhandlingerne med forlagene om en aftale for Netlydbog i 2014 har åbnet 

for, at vi kan tilbyde brugerne download af netlydbøger til mobile enheder. 

Etablering af denne facilitet vil betyde en væsentlig forbedring og modernise-

ring af servicen, da lydbøgerne dermed kan tages med på ferie, i sommerhus 

mv. og kan anvendes fra smartphones/tablets - også, når der ikke er netfor-

bindelse, fx når man kører i bil eller tog.  

 

Netlydbog skal derfor have udviklet en app, der kan håndtere download af 

hele lydbøger/offline afspilning af lydbøger til smartphones og tablets. Der er 

vurderet på alternative løsninger og anbefalingen er, at den nye app bliver en 

native app, der kommer til at omfatte både netlydbøger og ebøger. App’en 

kan integreres til Baaps (Biblioteket) og dermed berige den med nye facilite-

ter, og skabe basis for ny udvikling. 

 

Især for netlydbøgerne – hvor der (jf. senere) ikke findes en reel mulighed for 

offline adgang fra mobile enheder – vil den nye app medføre en markant bed-

re service for brugerne. 

 

Foreningen eReolen ansøger om et tilskud til udvikling af apps, der kan hånd-

tere offline afspilning/download af netlydbøger og omfatter både netlydbøger 

og ebøger på 475.000 kr. 

Formål 

Offline løsningen bygger på den nye HTML5 online streaming, der er under 

udvikling hos Publizon. Den skal afløse de eksisterende streaming løsninger, 

der er forældede og under afvikling. Den nuværende downloadmulighed med 

WMA DRM fungerer kun til PC og ældre MP3 afspillere, der understøtter DRM 

10, og der er ingen download mulighed på de mobile enheder.  

 

Offline afspilning er dermed en del af moderniseringen af den tekniske løsning 

bag Netlydbog, der er helt nødvendig, hvis ikke adgangen til servicen skal 
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begrænses fremover. Løsningen tilgodeser forlagenes krav om sikker levering 

af lydfiler, og brugernes ønske om at kunne anvende de mobile platforme. 

Desuden kan den nye teknologi øge kendskabet til og anvendelsen af netlyd-

bøger. Sammenlægningen med eReolen vil også betyde en bredere brugerfla-

de, da de to services supplerer hinanden i forskellige brugssituationer. 

Indholdsmæssigt og formidlingsmæssigt, vil det betyde et stærkere tilbud 

med større sortiment, der kan være med til at booste udviklingen og skaffe 

bredere anvendelse. 

Samarbejdspartnere 

Samarbejdspartnere i projektet er Foreningen eReolen, leverandøren Publizon 

og et webbureau, der vælges til udarbejdelsen af app’en. Desuden samarbej-

des der med DDB i forbindelse med snitfladen til DDB app’en (Biblioteket).  

 

Kvalifikationer hos Foreningen: Foreningens tekniske leverandør er ITK Aar-

hus, der har indgående kendskab til både eReolen og Netlydbog og de to ser-

vices leverandører og samarbejdspartnere, da ITK har haft ansvar for udvik-

lingen af begge services. ITK har desuden haft projektledelsen på Bapps, og 

understøtter DDB i den nationale udrulning heraf.  

Målgrupper 

Brugere, der kommer fra mobile enheder udgør en voksende andel, i januar 

udgør de 64 %, og muligheden for offline afspilning på smartphones/tablets 

vil betyde, at vi kan nå bredere ud og ramme nye målgrupper. Offline afspil-

ning er således rettet både mod eksisterende brugere, der omfatter både bå-

de voksne og børn og nye målgrupper. Netlydbøger har potentiale til at nå 

nye målgrupper med kombinationen af lydmediet og den stigende anvendelse 

af smartphones og tablets - fx børn og voksne på rejse og funktionærer i virk-

somheder, der pendler eller rejser meget. Integrationen til Bapps vil desuden 

yderligere kunne øge kendskabet til servicen, og Bapps’s brede målgruppe og 

berøring med brugere, vil betyde, at mange vil kunne få mulighed for at an-

vende faciliteten. 

Projektplan 

Projektstart hurtigst muligt. Forskellige scenarier for udvikling af app er afkla-

ret og tilbud på løsning indhentet. App skal leveres til iOS og Android. Forven-

tet levering af iOS udgaven er medio maj. Android udgaven forventes klar 

sommer 2014. Efter levering fra webbureau skal app’en testes og lanceres. 

Endelig tidsplan udarbejdes inden projektstart. 

Økonomi 

Teknisk projektledelse 62.000 

Test 40.000 

Ekstern udvikling (webbureau) 475.000 

Tekniske tilpasninger og feeds 65.000 

Samlet budget 642.000 

Egenfinansiering 167.000 

Ansøgt DDB 475.000 

 


