Norstedts och Bonnier först med
Bokinfos nya tjänst för distribution av
digitala böcker
Norstedts Förlagsgrupp och Bonnierförlagen har tecknat avtal om att gå in i Bokinfos nya
tjänst Digital distribution som hanterar digitala format som ljud- och e-böcker. Bokinfo
distribuerar sedan länge metadata till alla återförsäljare, från stora och små boklådor till
nätbokhandeln och streamingtjänsterna.
-

Det var naturligt att ta nästa steg och även erbjuda leverans av e-böcker och
ljudböcker till nätbokhandeln och streamingtjänsterna. Nu stärker Bokinfo erbjudandet
mot branschen genom att hantera både metadata och digital distribution på ett
högkvalitativt sätt, säger Christer Perslöv, vd på Bokinfo.

Den nya tjänsten innebär att förlagen kan lägga upp metadata och filer hos Bokinfo och få
spridning till alla streamingleverantör, men även Google, Apple och Overdrive. Tjänsten är
kostnadsfri för Bokinfos kunder: för den som lägger upp metadata hos Bokinfo ingår tjänsten
Digital distribution.
-

Det här är en liten men efterlängtad revolution för oss förlag. Det innebär mindre
arbete för oss och bättre kontroll på våra filer och vår metadata. Med den här
tjänsten befäster Bokinfo sin roll som navet i bokbranschen, säger Linda Säresand,
vice vd på Norstedts Förlagsgrupp.

Med den nya tjänsten kan branschen också på sikt få en bättre försäljningsstatistik där alla
digitala artiklar ingår, en stor förbättring mot idag där många svenska digitala böcker saknas i
Bokinfo.
Även Bonnierförlagen ser fram emot en samlad tjänst för bokbranschens digitala filer och
metadata.
-

Vi ser mycket positivt på Bokinfos initiativ då en större enhetlighet i data- och
metadatastrukturer varit efterlängtad. Kvalitativa och gemensamma
datastrukturer leder till bättre statistik och analyser och både vi på förlagen och
återförsäljarna kommer att kunna spara mycket tid genom mer effektiva
processer, säger Göran Wiberg, försäljningsdirektör på Bonnierförlagen.

Den nya tjänsten tas i drift vid årsskiftet 1 januari 2021. Bokinfo ägs av Bonnierförlagen,
Norstedts Förlagsgrupp, Natur & Kultur och Förlagssystem. Bokinfo har inget vinstkrav utan
drivs för att säkerställa en trygg och kvalitetsmässig hantering av metadata och nu digital
distribution i bokbranschen.
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