www.digitania.cz

Jsme největší digitální distributor v ČR a SR s více než 400.000 publikacemi.
Časopisy, knihy, katalogy, příručky, e-booky nebo jakékoliv dokumenty určené
pro placenou i bezplatnou on-line konzumaci čtenáři.

Import
Vložení PDF publikace přes zabezpečené on-line rozhraní. Možnost plné automa zace načítání.

Digitalizace
Převod PDF publikace do digitální mul pla ormní HTML čtečky

Editace
Nastavení názvu a obsahu publikace, určení ceny pro čtenáře, volba stran pro bezplatný náhled nebo
zařazení do předplatného

Distribuce
Volba prodejních kanálů (digiport.cz, oowie.com, galerie.vodafone.cz, o2knihovna.cz, předpla t.cz),
odkazy na přístup k publikaci pro sociální sítě nebo propojení s vašim e-shopem. Možnost
přizpůsobení prodejního místa na vašich stránkách

Prodej nebo zpřístupnění zákazníkům
Zajištění veškerých kroků spojených s prodejem koncovým zákazníkům ze všech distribučních míst.
Inkaso plateb. Evidence předplatných. Správa knihoven uživatele se zakoupeným nebo přiřazeným
obsahem. Hromadné odeslání přístupů k publikaci na více čtenářů. Vouchery pro bezplatnou
konzumaci čtenářem.

Čtení
Přístup pouze ověřeným uživatelům s nárokem na danou publikaci. Zcela nová HTML5 technologie,
čtení v prohlížeči bez nutnos instalace aplikací nebo plug-inů. Možnost úpravy designu čtečky (logo
vydavatele, barevnost prvků)

Zpeněžení
Sta s ky výsledků. Měsíční převod plateb ze zrealizovaných prodejů a předplatných.
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Službu Digitania provozují ve spolupráci Floowie Czech Republic s.r.o. a Grand IT s.r.o.
Platnost ceníku od 1.4.2022. Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

CENÍK
Registrace……………………………………………………………………….……………………ZDARMA
Vytvoření pro lu na digitania.cz. Vytvoření stránky prezentace vydavatele, nastavení kontaktních údajů, loga a popisu činnos vydavatele.

Založení tulu……………………………………………………………………………………..ZDARMA
Vytvoření a nastavení pro lu tulu. Vložení gra ky pro tul (možnost nahrazování gra ky aktuálním vydáním). Vytvoření popisu tulu.
Nastavení kategorie, ceny případně iden

kace stránek k náhledu pro čtenáře zdarma. Nastavení prodejních míst.

Vložení vydání
Placené tuly………………………………………………………………………………….10Kč/vydání
Bezplatné tuly……………………………………………………………………………od 390Kč/měs
Načtení pdf vydání a jeho převod na html zobrazení pro čtečku. Možnost změnit cenu opro nastavení v Titulu či úpravy stránek pro náhled
zdarma.
Po dobu prvního měsíce není účtován poplatek za vložení placených publikací pro seznámení se s Digitania.cz a nahrání archivních vydání

Zpřístupnění zákazníkům
Placené tuly……………………………………………………………………………..…………….…10Kč
Bezplatné tuly ..……………………………………………………………………………….…ZDARMA
Přiřazení vydání/předplatného/archivu placených publikací do knihovny zákazníka včetně správy knihovny zákazníka. Pokud má předplatné
nebo archiv více vydání, je poplatek za přiřazení do knihovny účtován pouze jednou

Vytvoření předplatného/archivu…………………………………………………..…….ZDARMA
Čtení obsahu zákazníkem…………………………………………………………………….ZDARMA
Neomezená konzumace obsahu zákazníky s přiřazeným vydáním/předplatným/archivem

Tvorba kódů pro vouchery zákazníků………………………………………………....ZDARMA
Vložení odkazů do vydání………………………………………………………….………5Kč/odkaz
Umístění url odkazů na daný obsah do vydání s možnos prokliku čtenáře na cílovou stránku (reklamní plochy, nabídka předplatného,
kontaktní formuláře, soutěže…)

Poplatky při prodeji přes jednotlivé e-shopy
eshop vydavatele...….0%
digiport.cz……………….0%
galerie.vodafone.cz…25%
O2knihovna…………….27%
predpla t.cz……………25%

Nadstandardní úpravy
CENA od 1.100Kč/hod
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