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Deze brochure geeft 
achtergrondinformatie over het 

DeeEnAa signingplatform en 
informeert u over de manieren 

waarop u met dit platform 
(dorps)wandelingen en exposities 

kunt voorzien van 
informatieplaquettes en QR-codes.



Regelmatig komt het voor dat u een bepaalde locatie (of een aantal
locaties) van informatie wilt voorzien voor uw gast, bezoeker of
toevallige voorbijganger. Hierbij kan het gaan om het online informeren
van hotelgasten over bijzonderheden van het hotel of de omgeving.
Ook kan het gaan om het attenderen van bezoekers in musea, galeries
of parken. Of om het opzetten van een wandelroute of en audiotour.

Centraal staat telkens een eigentijdse, gedoseerde en servicegerichte
manier van aanbieden van informatie op initiatief van de gast of de
bezoeker.

Deze gebruiksvriendelijke manier van informeren kan worden
gerealiseerd met de praktische en duurzame informatieborden en -
plaquettes van DeeEnAa. Deze zijn standaard uitgevoerd met een of
meerdere QR-codes omdat koppeling met online informatie centraal
staat op het platform.

Via het DeeEnAa Signingplatform platform is het mogelijk om
informatieborden en -plaquettes te genereren en af te laten drukken.

Het platform biedt de mogelijkheid om diverse soorten online content te
integreren met de informatieborden en –plaquettes zoals meertalige
tekstuele uitleg, foto's, slideshows, video's en audiobestanden.

“Het maken van een audiotour wordt zo wel heel gemakkelijk 
gemaakt.”

DeeEnAa Signingplatform
Informeer uw bezoeker, toerist of gast op een 

eigentijdse manier 
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Het DeeEnAa Signingplatform platform bevat uitgekiende en
uitgebreide mogelijkheden om dorps- en stadswandelingen tot een
informatieve en interactieve beleving te maken.

De cultuurhistorische informatie van het eigen dorp of de eigen stad
kan vanuit het DeeEnAa Signingplatform website volautomatisch
worden afgedrukt op weerbestendige plaquettes en informatieborden.
Deze kunnen eenvoudig in een wandelroute worden opgenomen of bij
de invalswegen van het dorp of de stad worden geplaatst.

Voordeel van deze werkwijze is dat het maken van een dorps- of
stadswandeling laagdrempelig en zelfstandig kan worden
georganiseerd en gerealiseerd. Het volstaat om de locaties in de vorm
van informatievensters in te voeren op het DeeEnAa Signingplatform.
Daarbij kunnen meerdere talen worden gebruikt.

Zodra de informatievensters gemaakt zijn kunnen deze als
weerbestendige plaquettes en informatieborden volautomatisch bij
DeeEnAa worden besteld. Bij het na verloop van tijd toevoegen van
nieuwe canonvensters kan de wandeling eenvoudig worden uitgebreid
met nieuwe afzonderlijk te bestellen plaquettes. Op deze manier groeit
de dorpswandeling geleidelijk aan mee met de informatie op het
platform zelf.

Standaard plaquettes zoals getoond op de foto hebben het formaat
van 25cm bij 18cm. Er zijn ook kleinere en grotere versies beschikbaar.

Wandelroutes
Maak weerbestendige en duurzame 

informatieplaquettes en beheer blijvend de achter-
liggende (meertalige) informatie
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Verdiep uw exposities
Een eigentijdse, gedoseerde en servicegerichte 

manier van informeren
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Het DeeEnAa Signingplatform biedt alle noodzakelijke functionaliteit om
uw exposities en tentoonstellingen te omlijsten met online interactieve
hulpmiddelen. Doel is het informeren van de bezoeker op een
vriendelijke en gedoseerde manier.

De bezoeker scant de QR-code op het expo-informatiebord(je) en
komt automatisch op de pagina met aanvullende informatie over het
getoonde onderwerp. Het kan gaan om aanvullende tekstuele
informatie in meerdere talen. Of het kan gaan om videobeelden of
geluidsfragmenten. Het maken van een audiotour is hiermee voor
iedereen onder handbereik gekomen.

Groot voordeel van het platform is dat de informatie die met de QR-
code wordt opgeroepen via de smartphone op ieder moment van de
dag kan worden aangevuld en gewijzigd. Nummering en route
instructies kunnen worden gebruikt voor het uitzetten van routes.

Reacties, reviews en donaties
De interactie met de bezoeker hoeft niet eenrichtingverkeer te zijn. Het

DeeEnAa Signingplatform bevat functionaliteit waarmee u met een
druk op de knop een reactieformulier aan de getoonde informatie kunt
toevoegen. Hiermee kan de bezoeker een reactie of een review
achterlaten over een bepaald werk of de expositie in totaliteit.

Ook is het mogelijk om een donatie te vragen met automatische
betaaltransactie.



Kosten en sponsoring
Door kosten te delen kan ieder dorp en ieder stad 

Een eigen digitaal archief bekostigen

Jaarlijkse kosten
Het DeeEnAa Signingplatform wordt beschikbaar gesteld op basis van 
een transparant licentiemodel met jaarlijkse abonnementskosten. Hoge 
ontwikkelingskosten worden hierdoor verdeeld over de gebruikers van 
het platform.

• Licentiekosten per jaar bedragen € 225,--*.
• Opslagruimte voor circa 10.000 digitale foto's kost € 5,-- per jaar.
• Ontsluiting via eigen domeinnaam mogelijk (meerprijs € 25,--p.j.)

Overige prijzen

Kosten
Op basis van een transparant en voordelig 

licentiemodel met jaarlijkse abonnements-

kosten
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Product Prijs excl. btw.

Standaard informatieplaquette in weerbestendige witte 

uitvoering in de maat 18cm bij 25cm (5 mm dik)**
€ 27,50

Vier RVS afstandhouders € 15,00

RVS Montageplaat 18cm bij 25cm t.b.v. montage op staander 

inclusief RVS afstandhouders
€ 27,50

Staander voorbereid op montageplaat uitgevoerd in 

duurzaam en weerbestendig gegalvaniseerd T-profiel 4cm bij 

4cm 150cm. (Uitvoering in geborsteld RVS op aanvraag)

€ 75,00

*  Alle prijzen exclusief btw.

** Voor alternatieven kleuren en afmetingen neem contact op.



Integratie
Het DeeEnAa signingplatform is ingebed in een 

reeks aanpalende platforms 

Aanpalende platforms
DeeEnAa beheert en exploiteert een aantal belangrijke platforms op
het gebied van erfgoedinformatie. cultuurhistorie en toerisme. De
belangrijkste worden hieronder kort toegelicht. Geselecteerde
onderdelen van het DeeEnAa signingplatform kunnen met een simpele
muisklik volautomatisch en kostenloos worden doorgeplaatst op deze
platforms.

• ToeristenkaartFriesland combineert informatie van alle platforms en

biedt dit aan op een digitale kaart speciaal voor de toerist en
toevallige bezoeker.

• FrieslandWonderland, dit platform bevat een schat aan
cultuurhistorische en toeristische informatie over Friesland i.s.m.
uitgeverijen en cultuurhistorici.

• Dorpscanon, dorpen en steden schrijven hier hun eigen lokale
historische canons.

• KinderCanon, deze van de Dorpscanons afgeleide formule geeft
docenten aan de basisschool de mogelijkheid om hun leerlingen op
een interactieve manier aan de slag te laten gaan met lokaal

erfgoed.
• BeeldbankFriesland biedt hobby- en semi professionele fotografen

een mogelijkheid om hun fotowerk te laten meewerken aan de
lokale regiopromotie.

• FrieslandAgenda is er voor organisatoren van evenementen, zij
promoten hier laagdrempelig hun evenementen.
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https://www.toeristenkaartfriesland.nl/
https://www.frieslandwonderland.nl/
https://www.dorpscanon.nl/
https://www.kindercanon.nl/
https://www.beeldbankfriesland.nl/
https://www.frieslandagenda.nl/


Om haar missie waar te maken heeft DeeEnAa sinds 2006 een aantal
populaire publieke online platforms gerealiseerd.

Erfgoedinformatie is een thema dat vooral top-down wordt benaderd
vanuit lokale overheden en archiefinstellingen. Zij concentreren zich op

de grote datasets en omvangrijke lokale archieven.

Centraal in het werk van DeeEnAa staat een “Bottom-up” aanpak met
als doel het ontsluiten van erfgoedinformatie op kleine schaal.
Samenwerking met lokale belanghebbenden in de dorpen en steden
zoals dorpsraden, historische commissies en oudheidkamers is daarbij
van doorslaggevend belang.

Het DeeEnAa Signingplatform is een voorbeeld van een dergelijke
aanpak. Lokale partijen trekken de kar en zijn in staat om lokale

verhalen te verzamelen die gecombineerd een heel nieuwe kijk geven
op de lokale historie en de bijbehorende erfgoedinformatie.

Zij maken daarbij gebruik van het maatwerk-CMS van DeeEnAa dat
voorziet in functionaliteit voor dorpswandelingen, exposities,
dorpscanons, dorpsarchieven.

Voor meer informatie over DeeEnAa, Online City- en Regiomarketing
kijkt u op de website www.deeenaa.nl.

Sinds 2006 maakt DeeEnAa zich sterk 

voor de positie van erfgoedinformatie op het 

Internet
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http://www.deeenaa.nl/


Signingplatform is een initiatief van DeeEnAa, Online 
City- en regiomarketing te Joure.

Contactpersoon bij DeeEnAa: Bauke Folkertsma
Telefoonnummer: 06-51151519

Email adres: bauke@deeenaa.nl

Voor deelname:
Neem contact op met Bauke Folkertsma
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