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Elektronisch papier, de voortzetting van een
traditie In dit artikel wordt ingegaan op de
elektronische tegenhanger van papier. Er
wordt aandacht geschonken aan de ken-
merken van elektronische documenten, het
productieproces, de aanvullende functionali-
teit en gerichte vormgeving. articles/wp-ep-
nl /summary
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Inleiding

In deze reader wordt gesproken over interactieve documenten. Interactieve documenten zijn documenten die

op een elektronische wijze via netwerk en/of cdrom (in het pdf--formaat)1 worden verspreid en die met behulp

van een computer kunnen worden geraadpleegd. Door middel van raadpleegprogrammatuur (Acrobat: Reader

en Exchange) kan met het document via muis en toetsenbord worden ’geïnteracteerd’.

Een interactief document dient ’self supporting’ te zijn. Dit houdt in dat alle interactiviteit (lees: hyperlinks)

ìn het document aanwezig moet zijn. We noemen dat ook wel de interne toegankelijkheid als tegenhanger

van toegankelijkheid die bijvoorbeeld via Plug-Ins of indexeringsprogramma’s kan worden verkregen (externe

toegankelijkheid).

De eis van self support van interactieve documenten komt niet zomaar uit de lucht vallen. Indien papier ver-

vangen moet worden door een bestandsformaat, dan moet dat formaat (en de bijbehorende programmatuur)

over een langere periode stabiel zijn. Het recente verleden heeft al uitgewezen dat pdf die stabiliteit (nog) niet

in zich heeft. Compatibiliteit tussen programmaversies laat te wensen over en de leveranciers laten zich voor-

namelijk door marktontwikkelingen sturen. In pdf is bijvoorbeeld de platformonafhankelijkheid danig in het

gedrang gekomen (onder meer door de toepassing van Plug-Ins) en worden compressietechnieken toegepast die

downward compatibiliteit en lange termijn stabiliteit aanzienlijk bemoeilijken. Daarnaast zijn ontwikkelingen

op het msdos--platform stopgezet.

De betekenis van het self--supporting karakter van pdf--documenten wordt pas over enkele jaren duidelijk als

grote aantallen pdf--documenten omgezet moeten worden naar nieuwe pdf--versies en/of andere formaten. Ie-

dere niet tot de standaard--pdf behorende optie zal in de dan bekende ’readers’ namelijk niet meer functioneren.

Produktieproces

Het produktieproces van interactieve documenten kan op verschillende manieren worden ingericht. Een van de

belangrijkste randvoorwaarde in het produktietraject van documenten blijft de onderhoudbaarheid. Uitgangs-

punt moet zijn dat onderhoud van interactieve documenten niet plaatsvindt in PostScript of pdf, maar in het

bronmateriaal. Ter illustratie beschrijven we hier het produktieproces zoals dit bij Pragma ADE plaatsvindt.

Bronteksten die in de algemeen bekende tekstverwerkers (MSWord, WordPerfect) worden onderhouden, wor-

den als ascii geëxporteerd en zodanig voorzien van ConTEXt--commando’s, dat wordt voldaan aan de eisen van

mediumneutrale opslag. Bronteksten afkomstig uit databases worden in een bepaald fileformat geëxporteerd

en evenals sgml--bronteksten door middel van ’parsers’ omgezet en van ConTEXt--commando’s voorzien. Met

de ConTEXt--commando’s wordt de structuur en de gewenste vormgeving vastgelegd.

ConTEXt is een nederlandstalig macropakket dat is geschreven rond de typografische programmeertaal TEX.

ConTEXt zorgt in één processlag (batchverwerking) voor de vormgeving, structuur en functionaliteit van een

document. De output van ConTEXt bestaat uit de formaten dvi, PostScript of pdf. De programmeerbaarheid

van ConTEXt waarborgt de flexibiliteit om pdf--toepassingen te schrijven die tegemoetkomen aan huidige en

toekomstige wensen. Op dit moment is rechtstreekse conversie van TEX naar pdf mogelijk met pdfTEX. Deze

conversie vindt plaats zonder PostScript als tussenformaat en derhalve zonder tussenkomst van Acrobat

Distiller. In figuur 1 is het produktieproces schematisch weergegeven.

Formaten

Mediumneutraal beheer van de bronbestanden en de opslag daarvan in standaardformaten (ascii) is essentieel

voor de beheerders van grote en veranderlijke bestanden. In combinatie met sgml, voor het vastleggen van de

Elders in deze reader wordt duidelijk gemaakt waarom voornamelijk wordt gerefereerd aan het pdf--formaat van Adobe Systems Inc.1
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In dit artikel wordt ingegaan op de elektronische tegenhanger van papier. Er wordt aandacht geschonken aan de ken-

merken van elektronische documenten, het productieproces, de aanvullende functionaliteit en gerichte vormgeving.



Interactieve Teksten Ontwikkelaars van op-
leidingen zijn voortdurend op zoek naar nieu-
we en betere manieren om informatie over te
dragen. De laatste jaren krijgt de compu-
ter daarbij een toenemende rol toebedeeld.
In verreweg de meeste situaties wordt pa-
pier als informatiedrager gebruikt. Recente
ontwikkelingen in apparatuur en program-
matuur nodigen uit de voordelen van pa-
pier en computer te combineren in wat we
noemen: interactieve teksten. In dit artikel
wordt beschreven hoe een oud medium in een
nieuw jasje wordt gestoken. articles/wp-it-nl
/summary
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Inleiding

Er wordt erg veel informatie overgedragen door middel van studie- en handboeken. Het gaat niet zelden om zeer

omvangrijke teksten, die alleen al vanwege de omvang goed toegankelijk moeten zijn. Zowel het studieboek als

het handboek vervullen voor de cursist of de gebruiker een naslagfunctie.

Bij het weergeven van informatie op papier maken we onderscheid in inhoudelijk vormgeven en visueel vorm-

geven. Honderden jaren ervaring met beide activiteiten hebben ertoe geleid dat het papier het middel bij uitstek

is geworden om informatie over te dragen.

De laatste decennia speelt de computer een belangrijke rol bij het totstandkomen van zowel de inhoud als de

vorm van papieren documenten. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat in veel gevallen op de computer

vormgegeven drukwerk te wensen overlaat. Wat op het eerste gezicht een stap vooruit lijkt, blijkt bij nader inzien

dikwijls een stap terug te zijn. Enige gezonde argwaan kan dan ook geen kwaad als we de recente ontwikkelingen

rond het verspreiden van tekstueel materiaal op de computer wat nader beschouwen.

Na een korte toelichting van het begrip interactieve teksten, aangevuld met enkele voorbeelden, besteden we

achtereenvolgens aandacht aan structuur in teksten en het ontwikkelen van interactieve teksten. Tot slot staan

we stil bij de voor de ontwikkeling van interactieve teksten noodzakelijke hulpmiddelen.

Begripsafbakening

In bepaalde leer- en/of werksituaties is, vanwege de naslagfunctie gecombineerd met de omvang, het specialis-

tische karakter of de moeilijkheid van het onderwerp, het raadplegen van teksten op de computer te prefereren

boven het raadplegen op papier. We gebruiken hier bewust de term raadplegen. Het weergeven van tekst kan

vooralsnog aanzienlijk beter plaatsvinden op papier dan op een beeldscherm.

Voor het aanbieden van teksten op de computer worden inmiddels verschillende termen gebezigd. Onze voor-

keur gaat uit naar de termen interactieve teksten en computerondersteund tekstgebruik. Een term als elektro-

nische publicatie geeft onvoldoende de (onderwijskundige) meerwaarde voor een gebruiker aan. Het is juist de

mogelijkheid tot interacteren met een tekst, die in situaties waarin kennis- en informatievergaring plaatsvindt

interessant kan zijn. Een interactieve tekst (IT) kan dan worden beschouwd als een werkvorm of een hulpmiddel

op de werkplek.

Wat verstaan we onder een interactieve tekst?

Een interactieve tekst is een tekst die met behulp van de computer kan worden geraadpleegd en die de

kenmerken heeft van een traditionele, dat wil zeggen gedrukte tekst.

Het zijn met name de kenmerken van de papieren tekst die het onderscheid tussen een interactieve tekst en COO

of CDI bepalen. Bij dergelijke toepassingen is juist de computer het uitgangspunt. De mogelijkheden en vaak ook

onmogelijkheden van de programma’s waarmee COO en CDI worden gemaakt, bepalen in grote mate het gezicht

van de presentatie. We noemen hier enkele opvallende verschillen:

• Een interactieve tekst is niet meer en minder dan een tekst. Een te volgen leerroute of reacties op gedragingen

van de gebruiker zijn niet aan de orde. Bij COO en CDI daarentegen zijn leerroutes en ,intelligente’ reacties op

gedragingen van de cursist mogelijk.

• Een interactieve tekst heeft de vormkenmerken van een tekst. Evenals het papierformaat geen beperking

oplegt aan de lengte van een stuk tekst, legt ook het beeldscherm deze beperking niet op. Er worden geen

schermen aangeboden maar een lopende tekst. In tegenstelling tot COO en CDI leent het medium interactieve

tekst zich uitstekend voor het raadplegen van omvangrijke tekst(bestand)en.

• Een interactieve tekst kan dezelfde hoogwaardige typografische kenmerken hebben als een papieren tekst.

Dit is tevens de beperking: beeldmateriaal is bijvoorbeeld statisch. De typografische mogelijkheden van COO

en CDI zijn veelal zeer primitief, zeker in vergelijking met IT.
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Ontwikkelaars van opleidingen zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en betere manieren om informatie

over te dragen. De laatste jaren krijgt de computer daarbij een toenemende rol toebedeeld. In verreweg

de meeste situaties wordt papier als informatiedrager gebruikt. Recente ontwikkelingen in apparatuur

en programmatuur nodigen uit de voordelen van papier en computer te combineren in wat we noemen:

interactieve teksten. In dit artikel wordt beschreven hoe een oud medium in een nieuw jasje wordt gestoken.



Examens a la carte, publiceren op maat
Binnen PRAGMA ADE loopt sinds 1995 het
project IDFIX, een project waarin onder meer
de elektronische middelbare schoolexamens
worden uitgebracht. Een van de opbreng-
sten van dit project is ‚examens a la carte’,
een interactief document met behulp waar-
van docenten examens kunnen samenstellen.
articles/wp-ac-nl /summary
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Inleiding

Eind 1995 is bij Pragma ADE het project id-fix van start gegaan. Dit project heeft tot doel interactieve documen-

ten te introduceren als hulpmiddel bij de overdracht van informatie en ervaring op te doen met de produktie

en het gebruik van dergelijke documenten. Daarnaast wordt gestreefd naar een verdere optimalisatie van de

diverse hulpmiddelen die bij de produktie van interactieve documenten worden ingezet.

Examens à la carte vormt een produkt dat uit het project id-fix is voortgekomen en moet een standaard op het

gebied van interactieve documenten in het onderwijs neerzetten.

Interactieve documenten

Interactieve documenten zijn documenten die geschikt zijn gemaakt voor weergave op een beeldscherm en

die met behulp van een computer kunnen worden geraadpleegd. Interactieve documenten hebben het voordeel

dat ze via een (computer)netwerk of op cdrom kunnen worden verspreid. Daarom wordt ook wel de term

elektronisch document gehanteerd.

Het interactieve document onderscheidt zich van de papieren versie door een aangepaste vormgeving, structuur

en toegankelijkheid als gevolg van de beperktheid van het beeldscherm. Interactieve documenten bezitten dan

ook een geheel eigen vormgeving en specifieke hulpmiddelen (navigatiehulpmiddelen) om het document te

kunnen raadplegen. Deze hulpmiddelen zijn terug te vinden in de gebruikersinterface van Examens à la carte.

Uitgangspunten

Bij het totstandkomen van Examens à la carte hebben de volgende uitgangspunten een rol gespeeld. Examens à

la carte moet:

• in een standaardformaat worden verspreid

• op meerdere platforms draaien (msdos, mswindows, unix en macintosh)

• via cdrom en/of netwerk kunnen worden verspreid

• in een papieren én een elektronische uitvoering beschikbaar zijn

• een acceptabele weergavekwaliteit op beeldscherm én een perfecte weergavekwaliteit op papier bezitten

• een hoogwaardig typografisch produkt zijn (in verband met het technische karakter van sommige examen-

vakken)

• een versie voor docenten én een voor leerlingen bevatten

• een functioneel en inzichtelijk interactief document zijn

• een degelijke en rustige vormgeving bezitten

• een eigen onafhankelijke gebruikersinterface bezitten

Bovendien moeten de bronteksten mediumneutraal beschikbaar zijn in verband met uitbreidingen en toekom-

stige produkten die deel uitmaken van Examens à la carte.

Publiceren op maat

Aan Examens à la carte is een POM--service gekoppeld. POM staat voor publiceren op maat. Dit houdt in dat een

gebruiker de Examens à la carte raadpleegt met exchange en opgaven selecteert om zo een ,nieuw examen’

samen te stellen.

De selectie wordt vervolgens met behulp van e--mail naar de POM--service van Pragma ADE gestuurd. De selectie

cq. bestelling wordt door Pragma ADE verwerkt en het ,nieuwe examen’ wordt gegenereerd. Dit nieuwe examen

is in A4--formaat opgemaakt en bevat de opgaven, de bijlagen, de aankruisformulieren en de antwoorden of

PRAGMA
Advanced Document Engineering Ridderstraat 27 8061GH Hasselt NL

tel: +31 (0)38 477 53 69 e-mail: pragma@wxs.nl ConTEXt: www.pragma-ade.nl

c© PRAGMA ADE

Examens à la carte

publiceren op maat

Hans Hagen & Ton Otten

Maart 1998

Binnen Pragma ADE loopt sinds 1995 het project id-fix, een project waarin onder meer de elektronische

middelbare schoolexamens worden uitgebracht. Een van de opbrengsten van dit project is Examens

à la carte, een interactief document met behulp waarvan docenten examens kunnen samenstellen.



Handboeken op de computer, een toelichting
Het onderhouden van omvangrijke handboe-
ken kan worden vereenvoudigd door optimaal
gebruik te maken van de mogelijkheden die
de computer biedt. Daarnaast kan de com-
puter een rol spelen bij het verspreiden van
handboeken. Beide aspecten worden in dit
artikel uitgewerkt. articles/wp-hc-nl /sum-
mary

Handboeken op de computer, een toelichting 1

Inleiding

In deze reader wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid om handboeken op de computer te distribueren en

weer te geven. Het doel is lezers te informeren over de (on)mogelijkheden en voor- en nadelen van elektronische

handboeken en de wijze waarop deze handboeken tot stand komen. Tevens wordt aandacht besteed aan het

beheer van deze (meestal) omvangrijke documenten.

Naast de term elektronische handboeken bezigt Pragma ADE ook wel de term interactieve of intelligente hand-

boeken, aangezien de toegankelijkheid van deze handboeken ten opzichte van de papieren versie aanzienlijk

wordt vergroot. Daarnaast biedt de programmatuur waarmee de handboeken worden geraadpleegd mogelijkhe-

den die de toegankelijkheid nog eens extra verbeteren. Andere voordelen van een elektronisch handboek kunnen

zijn:

• een goede beschikbaarheid op iedere werkplek (indien een computer aanwezig is)

• een snelle verspreiding van de (deel)handboeken of gewijzigde onderdelen via het netwerk (actualiteit)

• een besparing van papier en administratie

• een vereenvoudigd beheer en onderhoud

Beheer handboek

Handboeken die in een bedrijf worden gebruikt zijn meestal omvangrijke documenten die uit verschillende

onderdelen zijn opgebouwd. Het bevat een beschrijving van de organisatie en de functies met de bijbehorende

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De bedrijfsprocessen zijn uitgewerkt in procedures en werkinstructies

die het grootste deel van het handboek in beslag nemen. Optioneel zijn de formulieren die deel kunnen uitmaken

van een procedure of instructie.

Kenmerkend voor het handboek is dat het een zeer grote hoeveelheid informatie bevat die zeer gestructureerd

is vastgelegd. Dit is goed terug te vinden in de opbouw van het handboek in onderdelen of deelhandboeken die

op hun beurt weer zijn opgedeeld in afzonderlijke, onderling samenhangende procedures of instructies. Die

samenhang komt tot uiting in de volgorde of de verwijzingen tussen die procedures, instructies en formulieren.

Handboeken zijn onder meer bedoeld om werkzaamheden volgens de voorgeschreven procedures en instructies

te laten verlopen, zodat de kwaliteit van diensten of produkten wordt gewaarborgd. Daarom moet het handboek

voor iedereen in de organisatie beschikbaar, actueel en toegankelijk zijn. Deze voorwaarden houden in dat (de

organisatie rond) het beheer van het handboek goed moet zijn geregeld. Het beheer van het handboek omvat

onder meer de volgende werkzaamheden:

• het invoeren van procedures en werkinstructies

• het wijzigen en onderhouden van procedures, werkinstructies, formulieren, figuren, enz.

• het aanbrengen en onderhouden van verwijzingen

• het verzorgen van de vormgeving

• het bewaken van de structuur

• het produceren van de (deel)handboeken

• het distribueren van de materialen

• het registreren (bijhouden wie wat waar heeft gewijzigd)

• het controleren of aan de vereiste normen wordt voldaan

• . . .

Vanwege de hoeveelheid en aard van deze werkzaamheden is het handboek een zeer onderhoudsintensief do-

cument.
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Het onderhouden van omvangrijke handboeken kan worden vereenvoudigd door optimaal ge-

bruik te maken van de mogelijkheden die de computer biedt. Daarnaast kan de computer een

rol spelen bij het verspreiden van handboeken. Beide aspecten worden in dit artikel uitgewerkt.



Elektronische kwaliteitshandboeken, wegwij-
zer naar de snelweg In dit artikel gaan we
in op het elektronisch verspreiden van kwa-
liteitshandboeken. Deze handboeken kenmer-
ken zich door een korte onderhoudscyclus
gecombineerd met een vaak niet geringe om-
vang. Er wordt in dit artikel zowel aandacht
geschonken aan verspreiding als aan onder-
houdbaarheid. articles/wp-ek-nl /summary

Elektronische kwaliteitshandboeken, wegwijzer naar de snelweg 1

Inleiding

Aan de handboeken Kwaliteit, arbo en Milieu worden over het algemeen strenge eisen gesteld ten aanzien van

de actualiteit en toegankelijkheid. Bovendien hebben ze vaak een relatief grote verspreidingsgraad en zijn op

alle niveaus in de organisatie beschikbaar.

Als we de eis van actualiteit combineren met die van beschikbaarheid komt naast de papieren ook de elektroni-

sche verspreiding in aanmerking. Het inslaan van deze (elektronische) weg resulteert echter in een behoefte aan

een flexibel produktiesysteem van handboeken. In zo’n flexibel produktiesysteem zijn delen van het produktie-

proces geautomatiseerd, zodat aan de eisen van onderhoudbaarheid kan worden tegemoetgekomen. Elektroni-

sche verspreiding hoort overigens pas sinds kort tot de reële mogelijkheden, omdat de systemen die nodig zijn

om de documenten op de computer weer te geven en te raadplegen nu pas op een niveau zijn aangeland dat

voldoet aan de eisen van functionaliteit, kwaliteit en portabiliteit.

Handboeken die we langs elektronische weg of op een magnetische drager verspreiden, noemen we ook wel elek-

tronische handboeken. Deze term verwijst vooral naar de wijze van verspreiding. Hierna hanteren we ook termen

als interactieve of intelligente handboeken om aan te geven dat er sprake is van een verbeterde toegankelijkheid

ten opzichte van papier. De termen zijn daarnaast beter op hun plaats, omdat de programmatuur waarmee de

handboeken op de computer worden weergegeven en geraadpleegd, mogelijkheden heeft die uitstijgen boven

het traditionele medium papier.

In dit artikel wordt ingegaan op de behoeften en knelpunten die rond de produktie van het kwaliteitshandboek

ontstaan als de overstap naar het medium computer wordt gemaakt. Vervolgens wordt het produktieproces van

papieren en elektronische handboeken beschreven en worden de techniek en de hulpmiddelen toegelicht. Tevens

besteden we zijdelings aandacht aan overwegingen die een rol kunnen of moeten spelen bij de elektronische

verspreiding van handboeken. Overigens wordt in dit artikel niet ingegaan op Document Informatie Systemen

(dis), maar ligt de nadruk veel meer op de geautomatiseerde produktie van op zichzelf staande informatieve

handboeken.

Het beheer van het kwaliteitshandboek

Het handboek Kwaliteit, arbo en Milieu van meestal onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Kwaliteit. Het

is een omvangrijk document dat uit verschillende onderdelen is opgebouwd. Het bevat een beschrijving van de

organisatie en de functies met de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De bedrijfsprocessen

zijn uitgewerkt in procedures en werkinstructies die het grootste deel van het handboek in beslag nemen.

Optioneel zijn de formulieren die deel kunnen uitmaken van een procedure of instructie.

Kenmerkend voor het handboek is dat het een zeer grote hoeveelheid informatie bevat die zeer gestructureerd

is vastgelegd. Dit is goed terug te vinden in de opbouw van het handboek in onderdelen of deelhandboeken

die op hun beurt weer zijn opgedeeld in afzonderlijke, onderling samenhangende procedures of instructies.

Die samenhang komt tot uiting in de volgorde van of de verwijzingen tussen die procedures, instructies en

formulieren.

Het doel van het kwaliteitshandboek is tweeledig. Ten eerste heeft het handboek tot doel de bedrijfsprocessen

voor de certificerende instantie vast te leggen. In een aantal bedrijven is er daarom voor gekozen de bronteksten

vast te leggen in systemen die de nadruk leggen op de workflow en vastlegging. Deze systemen zijn echter weinig

flexibel in uitvoermogelijkheden, zoals vormgeving en structurering. Met name de mogelijkheden om over te

stappen naar elektronische handboekverspreiding zijn daardoor uiterst beperkt.

Het tweede doel van het handboek is te voorzien in de informatiebehoefte van de gebruikers. Het handboek

moet voor iedereen in de organisatie beschikbaar, actueel en toegankelijk zijn. Deze voorwaarden maken het

kwaliteitshandboek tot een dynamisch (veranderlijk) en onderhoudsintensief document. Bovendien willen we

de informatie kunnen manipuleren naar een door ons gewenste vormgeving en ordening.
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In dit artikel gaan we in op het elektronisch verspreiden van kwaliteitshandboeken. Deze handboeken

kenmerken zich door een korte onderhoudscyclus gecombineerd met een vaak niet geringe omvang.

Er wordt in dit artikel zowel aandacht geschonken aan verspreiding als aan onderhoudbaarheid.


