INFORMATIEF

Aanvullende informatie over producten door Lettergr@fica online

Webfonts
Steeds meer websites hebben tegenwoordig hun teksten gezet uit het huisstijlfont. Omdat er veel onduidelijkheid over het
gebruik van deze fonts is en er zeer veel keuze is zetten we hieronder de belangrijkste keuzemogelijkheden neer.
Moet ik weer betalen voor een font waar ik al een licentie voor heb?
Ja, dat moet over het algemeen wel. De meeste licentieovereenkomsten staan het niet toe de fonts op een server te plaatsen
die toegang buiten het bedrijf heeft. Zodra fonts vanaf een (eigen) server naar een webpagina gaan buiten het bedrijf heeft
men dus een andere licentie nodig.
Okay, dan betaal ik, maar hoe werkt dat en wat kost dat?
Er zijn ruwweg drie manieren waarop webfonts worden aangeboden.
Als voorbeeld de Helvetica en zijn tegenhangers via de verschillende fonthuizen:
1. Pageviews
De grootste speler op de markt, Monotype Imaging (eigenaar van Linotype, ITC, Ascender en bijna van Myfonts) hanteert
dit systeem. In één uitvoering kost de Helvetica bij 1.000.000 pageviews per maand ongeveer € 36,-.
Bij FontFont dat veel via Typekit.com regelt. 1.000.000 pageviews kost ongeveer 8,- per maand, maar men rekent per jaar af.
2. Jaarlijkse bedrag, onbeperkt aantal pageviews
URW hanteert dit systeem en rekent voor de Nimbus Sans (de tegenhanger van de Helvetica) € 60,- per jaar of € 5,- per
maand. De minimale contractduur bedraagt vijf jaar.
3. Eenmalige aanschaf
Lucasfonts, bekend van de Thesis (TheSans, TheMix, TheSerif ) rekent per font € 150,-. Voor dat geld krijgt men de
beschikking over alle benodigde bestanden om de fonts zelf te hosten. Overigens stelt FontFont een beperkt aantal fonts
ook op een dergelijke manier beschikbaar. Bitstream hanteert eveneens dit systeem, maar alleen in combinatie met een
gewone licentie voor het font. De Swiss Roman (De Bitstream-versie van de Helvetica) kost dan voor 1.000.000 pageviews
éénmalig minder dan € 90,-, maar men moet het in een set van vier fonts aanschaffen, waardoor het totaal op bijna € 360,komt.
Wat kan Lettergrafica-online voor mij doen?
Zoals uit het bovenstaande duidelijk mag worden zijn er veel mogelijkheden voor webfonts.
Uitgaande van de Helvetica geldt niet alleen de prijs (genoemde prijzen zijn exclusief BTW), maar ook wat men krijgt:
Is er bijvoorbeeld ondersteuning voor Cyrillisch en/of Grieks nodig? Hoeveel pageviews zijn er? Lettergrafica-online kan u
helpen de voor u beste keuze te maken.
Om een goede offerte te maken zijn de volgende gegevens van belang:
• Welke fonts en welke varianten
• Welke talen moeten worden ondersteunt (West-Europees is standaard)
• Hoeveel pageviews zijn er per maand
• Kunnen de fonts op een eigen server gehost worden
Neem voor meer informatie contact op met onze verkoopafdeling (020-6226579) of stuur een e-mail (post@lettergrafica.nl)
met alle relevante informatie.
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