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Fietsen
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hoog boven
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Kijken
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pingoruïnes.
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Friese Waterlinie,
Oranjewoud.
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PDF aanlevering
Lage resolutie Regio

Pagina’s m.b.t. uw regio, Aangepast voorblad,
Vermelding colofon in één van de pagina’s m.b.t. de regio

Presentatie mogelijkheden
Download optie

De bezoeker van uw site kan de PDF downloaden door op een knop “Download PDF”
te drukken en deze te bekijken op zijn/haar eigen computer. Dit is de simpelste versie
van het delen van uw PDF
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Presentatie mogelijkheden
Leesbaar in een viewer

Er zijn verschillende soorten viewers online te vinden en de meeste gebruikers van het internet hebben een viewer standaard ingebouwd in hun browser zitten. Het verschil met downloaden van de PDF is dat ze deze direct online kan worden bekeken en niet gedownload
hoeft te worden. Dit komt meer van pas bij bijvoorbeeld mobiele gebruikers.

Presentatie mogelijkheden
Leesbaar in een flipbook

Een flipbook geeft de look en feel van een magazine. De pagina’s worden omgeslagen en je hebt het gevoel door een blad te bladeren. Er zijn meerdere opties voor
flipbook extensies, zowel gratis als tegen een vergoeding.

Handige links om u op weg te helpen
Flipbook
Flexpaper
Voor deze service moet u betalen, het is geschikt voor zowel desktop als mobile
device. Uw PDF kan dus op elk apparaat bekeken worden.
WordPress
(flipbook)
Een plug-in voor WordPress die u kunt koppelen aan uw site. WordPress legt op hun
eigen site uit hoe dit geregeld kan worden en helpt u door dit proces heen. Deze
service en plugin is gratis

Viewer in browser
WordPress
(viewer in browser)
Een plug-in voor WordPress die u kunt koppelen aan uw site. WordPress legt op hun
eigen site uit hoe dit geregeld kan worden en helpt u door dit proces heen. Deze
service en plugin is gratis

Hoe u de PDF wil presenteren/aanbieden op uw site is uw eigen keuze

