Mobilkapcsolattal ellátott ekönyv olvasó először Magyarországon
Az eKönyv Magyarország és a Magyar Telekom stratégiai megállapodást kötött

A Magyar Telekom és az eKönyv Magyarország Kft. az Ünnepi Könyvhét alkalmából
megállapodást írtak alá arról, hogy az elektronikus könyvvásárlást biztosító txtr
platform és a néhány hónapon belül bevezetésre kerülő txtr 6” olvasóval a T-Mobile
és a T-Home előfizetői mobilhálózaton keresztül közvetlenül vásárolhassanak majd
ekönyveket a www.ekonyv.hu oldalról. A mobilkapcsolat előnye, hogy kényelmesen,
magáról az ebookról böngészhető az ekonyv.hu webáruház, és akár a Balaton
partján vagy a metrón ülve is megvásárolhatók az elektronikus olvasnivalók.
Az elektronikus könyvek kereskedelmi előnye a gyors hozzáférésben, az egyszerűbb
logisztikában és a készletmentes forgalmazásban rejlik. A felhasználó számára pedig
minden eddiginél kényelmesebb lesz a vásárlás, otthon vagy akár a vonaton is
megvehetők az e-könyvek. Ráadásul az ekönyvekből számítógépen vagy az eBook
memóriájában akár több ezer is tárolható, és a teljes e-könyvtár magunkkal vihető.
Az online könyvértékesítésben meghatározó szerepet játszó Bookline.hu Nyrt.,
valamint a Líra Könyv Zrt. által alapított eKönyv Magyarország Kft. és a Magyar
Telekom megállapodása alapján a T-Mobile és T-Home kínálatában néhány
hónapon belül elérhető lesz a txtr e-book 6”-os verziója, amely SIM kártyával és
GPRS/EDGE hozzáféréssel mobilhálózaton keresztüli ekönyv-vásárlást biztosít majd.
A DRM által védett elektronikus könyvek a txtr platformon keresztül közvetlenül a
txtr 6” ekönyv-olvasóra, iPhone-ra vagy iPad-re, androidos mobiltelefonokra,
számítógépre vagy egyéb, a txtr platform elérésére alkalmas eszközre tölthetők le.
A txtr 6” e-book előnye, hogy a felhasználó a beépített SIM kártyának
köszönhetően szabadon, vezeték nélkül csatlakozhat az ekonyv.hu webáruházhoz,
ott vásárolhat, és a megvásárolt könyvet azonnal letöltheti a könyvolvasóra.
További előny, hogy a könyvek forgalmazója, valamint a T-Mobile és a T-Home
közötti megállapodás értelmében a mobilkapcsolat használatáért az ügyfelet
semmilyen költség nem terheli. A megvásárolt könyvek, újságok és dokumentumok
ellenértéke szintén elektronikus úton, bankkártyás fizetéssel egyenlíthető ki. Az így
kialakított üzleti modell keretében, a txtr platformmal akár, periodikák,
könyvsorozatok és napilapok is elérhetők lesznek elektronikus formában.
A várhatóan ősszel forgalomba kerülő txtr 6” e-book 600x800 pixeles felbontású,
speciális e-ink Vizplex szürkeárnyalatos kijelzővel kerül forgalomba, amely a
papírhoz hasonló megjelenést biztosít a tartalom (HTML, ePub, PDF, office, képek)
megtekintésekor. A mindössze 300 grammos készülék magyar nyelvű menüvel,
Linux alapú szoftverrel, 128 MB-os memóriával kerül forgalomba, és a memória
legfeljebb 8 GB-os microSD kártyákkal bővíthető (ekkora kártyán kb. 6000 ekönyv
tárolható). A készülék USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatható, emellett
Wifin és GPRS/EDGE kapcsolaton keresztül vezeték nélkül is kényelmes vásárlást és
letöltést kínál.
http://www.youtube.com/watch?v=q2uoIOx0f1Q&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Ho8347axlts&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=AuCT0I7HMjM&feature=related

-------------------------------------------------------------------A 2010. március elején alakult a Bookline.hu Nyrt. és a Líra Könyv Zrt. közös
leányvállalata az eKönyv Magyarország Kft. A cég komoly nemzetközi partnereket
tudhat a háta mögött:
A berlini székhelyű TXTR cég Európában elsőként kötött együttműködési
megállapodást az eKönyv Kft-vel az általuk kifejlesztett SIM kártyás kapcsolattal is
rendelkező ekönyv-olvasó terjesztésére és a mögöttes technológia exportjára. A TXTR
platform előnye, hogy a vásárlás nemcsak az eKönyv Magyarország weboldalán, hanem
az olvasón, sőt iPhone és iPad alkalmazása révén akár mobiltelefonon is
megtörténhet, a letöltött könyveket pedig minden olyan olvasón lehet majd olvasni,
ami a platform által használt Adobe szabványt ismeri.
Az eKönyv Magyarország másik nemzetközi szövetségese, a Hanseatische Gesellschaft
für Verlagservice Németország egyik nagy múltú informatikai cége, amely kifejezetten
a kiadók támogatására jött létre. A logisztika, a papír megrendelések bonyolítása
mellett az összes technikai jellegű feladatot is a HGV végzi partnereinek, így az ekönyvek előállítása és a file-ok tárolása és titkosítása is rajtuk keresztül történik majd.
Az eKönyv Magyarország további célkitűzése, a hazai kiadók szellemi termékeinek
digitális terjesztése, hogy azokat a megfelelő titkosítás és kereskedelmi technológia
alkalmazásával a lehető legjobb minőségben juttassa el az olvasóhoz.
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