Distribusjon av e-bøker og nedlastbare lydbøker
Ved å distribuere forlagets e-bøker/lydbøker gjennom Bokbasens distribusjonskanal DDS
(Digital Distribusjonssentral) blir bøkene tilgjengelig for salg i en rekke godt etablerte
nettbokhandler. For oversikt se www.bokskya.no.
Bokbasens løsning inkluderer en unik bokhylle som samler kundens e-bøker/lydbøker
uavhengig av hvor boka er kjøpt. Det betyr at kunden har stor fleksibilitet til å velge på
hva, hvor og hvordan bøkene skal leses. Ikke minst betyr det at kunden enkelt kan ta med
seg alle sine e-bøker/lydbøker fra en leseapp til en annen, bytte lesebrett eller annen
leseenhet.

Bokbasens distribusjonstjenester inkluderer:













Registrering av e-bøker/lydbøker i Bokbasen/Mentor (egen avtale)
Lagring av e-bøker i Digital Distribusjonssentral i formatene EPUB eller PDF
Lagring av lydbøker i Digital Distribusjonssentral i formatet MP3
Kopibeskyttelse (DRM) etter forlagets ønske for e-bøker. Vannmerke for lydbøker.
o Adobe DRM (kryptering)
o Vannmerking (sosial kopibeskyttelse)
Tilgjengeliggjøring for salg i tilknyttede nettforhandler. For en oversikt se
www.bokskya.no
Leveranse til sluttkunde med valgt kopibeskyttelse
Rapportering av salget
Leseutdrag for gratis nedlastning hos nettforhandler
Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket (ikke startet for lydbøker ennå)
Distribusjon av forfattereksemplar/frieksemplar med kopibeskyttelse
Økosystem som samler alle kundens e-bøker/lydbøker i en bokhylle uavhengig av
hvor de er kjøpt
Fleksibilitet til å lese/lytte til bøkene på den måten kunden ønsker.
o E-bøkene kan leses på de fleste lesebrett og apper for mobiltelefoner eller
nettbrett
o E-bøker med Adobe DRM kan ikke leses på Kindle eller i iBooks
o Lydbøker kan lyttes på i apper tilpasset lyd/MP3 som f.eks nettforhandlernes
lydbokapper eller iBooks/iTunes.

Bokbasen tilbyr ikke produksjon av e-bøker/lydbøker eller faktureringstjenester.
Forhandlerens rabatt på det de selger avtales direkte med forhandleren.
Forlag med kundeforhold til FS eller SD kan benytte disse for fakturering av salget. Ønsker
forlaget dette sender vi salgsrapport til sentralen på forlagets vegne.

Bokbasen AS
Grensen 12, 0159 Oslo

Telefon: 23 35 89 50
E-post: post@bokbasen.no
www.boknett.no

Kom i gang!
1. Avtaleinngåelse:
Forlag som ønsker å distribuere e-bøker eller lydbøker gjennom Bokbasen må inngå
Distribusjonsavtale DDS. Denne avtalen forutsetter at Utgiveravtale for registrering av
informasjon om bøker i Den norske Bokdatabasen er inngått eller inngås. Hvis du ønsker
å få tilsendt avtaler, sender du en e-post til post@bokbasen.no hvor du oppgir
organisasjonsnummer og forlags-/utgivernavn.
2. Registrering og lagring av e-bøker/lydbøker
Ved avtaleinngåelse gis tilgang til registrering og lagring av e-bøker/lydbøker.
Registrering gjøres på samme måte som for p-bøker og kan gjøres hos FS, SD eller i
Mentor. E-bøkene lastes opp, lagres og publiseres i Mentor eller via FTP
(masseopplasting). Lydbøkene lastes alltid opp via FTP.

Priser 2016
Tjeneste

Pris

Distribusjon av e-bøker

Beskrivelse
Velg mellom 5%/minstepris eller 7%

Distribusjonsavgift 5%/minstepris

5%
Min.
5,15

% av prisen E-bokeksemplaret er omsatt for til
Kunde.
Prisen er nedad begrenset til minimum kr 5,15.
Gjelder ikke eBok+ (ebp)*

Distribusjonsavgift 7%

7%

% av prisen E-bokeksemplaret er omsatt for til
Kunde. Ingen minstepris.

*Formatet eBok+ (ebp)

7%

% av prisen E-bokeksemplaret er omsatt for til
Kunde. Ingen minstepris.

Gratiseksemplar e-bok til Kunde (SDRM og
NoDRM)

Kr 0,-

Uten kostnad

Gratiseksemplar e-bok til Kunde (TDRM)

Kr 2,-

Per e-bokeksemplar levert til kunde.

Forfattereksemplar og andre frieksemplar

Kr 5,15

Pr. eksemplar til forfatter, anmelder etc.

Distribusjonsavgift

Kr 6,40

Per lydbokeksemplar levert til kunde

Gratiseksemplar lydbok til Kunde

Kr 0,-

Uten kostnad

Forfattereksemplar og andre frieksemplar

Kr 6,40

Pr. eksemplar til forfatter, anmelder etc.

Distribusjon av lese-/lytteutdrag

Kr 0,-

Pr. leverte leseutdrag

Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket (NB)

Kr 0,-

Ett eksemplar av alle publiserte ISBN og versjoner av
ISBN leveres automatisk til NB.

Distribusjon av lydbøker

Annet

* Forlag som ønsker å faktureres etter alternativ prismodell må gi skriftlig beskjed om dette. Bytte av
prismodell gjøres ved første månedsskifte etter beskjed er nådd Bokbasen.
** Forlag som ikke ønsker pliktavlevering via Bokbasen må reservere seg. Forlaget må da selv besørge
pliktavlevering.
Bokbasen AS
Grensen 12, 0159 Oslo

Telefon: 23 35 89 50
E-post: post@bokbasen.no
www.boknett.no

