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Het onderzoek 

0 De opdracht: 
- Inventarisatie whitelabel toolboxen voor 
mobiele tours 
- Historische kaarten in de app 
- Verbinding met collecties 

1 Onderzoek en analyse 
2 Uitkomst en presentatie 
3 Advies 
4 En verder? 



White label toolboxen 
voor locatieve apps?  
White label betekent dat het eind product 

geheel van jou is; je mag er je eigen branding 
aan geven.  

Tool-boxes zijn programma's waarmee je 
andere programma's kunt bouwen; een 
aantal benodigde onderdelen is voor 
geprogrammeerd.  

Locatieve (web)apps zijn programma's of 
webapps voor smartphones die interacteren 
met de locatie.  



App of Webapp?  

 
 
 
 
 

Webapp 
voordelen: 

•  Alle platformen: één productie. 

•  Veel data mogelijk. 

•  Data 'levend' houden makkelijk (door API). 

•  Makkelijk te updaten; niet steeds 
aanpassen aan de nieuwste ios.  

•  Geen appstore. 
 

App 
voordelen: 

•  Vindbaar en verkoop in de app store. 
•  USG (audio/video/foto) opnemen en 

toevoegen. 
•  Compass en andere functies van 

smartphone aanwezig. 
•  Niet afhankelijk van internet voor data. 
•  Bruikbaar offline en online. 

Nadelen 
•  'Live' user generated content is lastig. 
•  Video afspelen is moeilijk. 
•  Internet is altijd nodig. 
•  Minder bandbreedte beschikbaar. 
•  Lastiger te vinden. 
•  Kan (nog) niet gebruikmaken van alle 

functie van de smartphone. 
•  Langzaam. 

 
Nadelen  

•  User kan gebruik maken van verschillende 
versies van platformen (ondersteuning). 

•  Versies ios veranderen en elke keer dient 
ook je app geupdate te worden. 

•  Meerdere platforms (android, apple, 
windows) betekent hogere kosten. 

 



Software testen 
Appfurnace (UK) 
7scenes (NL) 
Museum App (7scenes/NL)       
Aris (U of Wisconsin-Madison/USA) 
Erfgoed op de kaart (AB-C media) 
Scvnger for museums (USA)  
Lostintime (Tempeest/NL)                                     
Oneindig Noordholland (NL) 
(Streetmuseum)                            

- Makkelijk locatieve apps maken (taylor made). 

-Een mobile story-telling platform: gids, rondleiding, game? Dat 
mag jij zelf bepalen. 

- Museum routes van Amsterdamse museums in een app + 
app maker. 

- Maakt RPG's (role playing game) in de echte wereld. 

-  Maakt uw collectie toegankelijk via kaart en web-app. 

- Publiek en instellingen kunnen opdrachten geven. 

- Een avontuur in de geschiedenis tegen het decor van de 
stad. 

- Deze app haalt het verleden naar het heden en toont oude 
foto’s, ansichtkaarten en schilderijen in het straatbeeld 
van vandaag. 



 software quickscan 
Woices      
Woices guide 
What was there 
Historypin  
Tour app builder 
My tours app 
Roundware 
Toursphere 
Uguide me 
Vistory   
Tresuremapper 

•  Audio op locatie opnemen en delen 
•  gps based audio route builder 

 
•  Plaats media op de wereldkaart en bekijk ze in streetview en in 

app 
•  Plaats media op de kaart (zie hierboven) 

. 
•   App tour builder 
•   App tour builder 

 
•  Audiotours waarmee publiek audio kan plaatsen in de collectie 

 
 
 
•  Een  gids maker 
•  Een Nederlandse app om historische film in augmented reality te 

tonen 
•  simpele opensource routemaker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 hoofdgroepen  
1. App/tour builder: Maak je eigen tour, zonder website. 

2. Map based (web) apps:  Objecten zijn op een web kaart geplaatst en 
toegankelijk via een app. 

3. Locative games: Software die zich specifiek richt op het maken van games! 

4. User generated  experiences: De bezoeker maakt samen met de instelling de 
ervaring. 

5. Meer routes in een app: Collectie van routes van verschillende aanbieders.  



Voorbeelden: 

1. App/tour builder: appfurnace, tourappbuilder 
toursphere, 7scenes, woices guides 

2. Map based (web) apps: what was where,  erfgoed 
op de kaart en Historypin 

3. Locative games: Scvngr, Aris, Lostintime, 
7scenes 

4. User generated  experiences: Scvngr, History 
pin, what was where, Vistory, Roundware  

5. All in one apps : Museum App, Uguide me,  
Historypin, what was where 



1. App / tour builders 

De grens tussen app-bouwers en tour-bouwers 
is vaag: met veel app-builders kun je media 
routes maken, met veel media route makers 
kun je apps bouwen. 

- 7scenes  
- appfurnace 
- tourappbuilder   
- toursphere 

- -  ++ ++ + + ++ 

- - - - - - - - + 

- - + 

- - -+ 





2. Map based (web) apps 

Bijna alle tour-makers werken met kaarten. In 
deze gevallen gaat het over een breed scala 
aan informatie op de kaart plaatsen.   

What was where  
Historypin :  
Erfgoed op de kaart:  
7scenes: 

- -  - ++ ? + ++ 

- - ++ ++  + +++ 

- - ++ -+ ++ -- +++ 

- - ++ ++ ++ +- ++ 



Locatieve games 



3. Locatieve games 

7scenes: Game package, schat zoeken, rpg's  
Aris: Open source storytelling game maker 
Lost in time: Historisch spel, iPad  
Scvngr: Publiek en organisaties geven locatie 

gerichte opdrachten aan elkaar waar punten 
mee verdiend kunnen worden. 





4. User generated 
experiences 
Veel software heeft mogelijkheden voor user 

generated content. Voor een klein aantal 
geldt dat als kern: 

- What was there, History pin: publiek plaatst 
zelf eigen historische media op de kaart. 

-  Woices en roundware: Audio (ter plekke 
inspreken en toevoegen) aan de 
gezamenlijke audio tour (binnenkort ook 
video). 

- Scvngr: publiek maakt opdrachten. 





5. Meer tours in een app 

- Museum App: een verzameling van museum apps + een 
builder; 

- Uguide me: een app waar het publiek voor moet betalen, 
maar waar je gratis een app mee kan maken. 

- Historypin:  
- What was where: 



Verdienmodellen 
 
1. App verkoop 
2. App inkomsten delen  
3. Abonnement 
4. Per ontwikkelde dienst 
5. Per afgeleverde route 
6. Non-profit (geen winstoogmerk) 



Verdienmodel 
producenten 
- App verkoop (alleenrecht) 
- App verkoop: inkomsten delen met instelling 
- Abonnementstructuur voor gebruiker/instelling 
- Per ontwikkelde tour door gebruiker/instelling 

(appfurnace) 
- Ontwikkeling app/webapp met platform  
- Non-profit (Aris, Roundware, History pin) 



Verdienmodel gebruiker 

- Publisher model (vb. 7scenes / white label) 
- App verkoop 
- Verhuur apparatuur (vb. Lost in time) 
- Aanbieden van toeristische diensten () 
- Advertenties (webapps) 



Open source 

 
- Aris 
- Roundware 
- Tresure mapper 
- Oorlogsmonumenten in beeld 
 



Historische kaarten 

Bij de meeste builders kan men een eigen kaart 
toevoegen.  

AB-C media en 7scenes zijn gericht op historische 
kaarten. 

Maar: 
- 7scenes: geautomatische verwerking van 

bestanden die worden 'ingelezen' (geen 
bewerkingen lijkt het?) 

- AB-C media: handwerk voor koppelen van 
bestanden. 



Financieel  

Publiek betaalt (voor Instelling gratis): Uguide 
me, Woices guides 

€0 (gratis): Aris, Historypin, Roundware, What 
was where, Tresuremapper  

Instelling betaalt: 
€ 500-€1000: My tourapps, Appfurnace, 
€1000-€5000: AB-C media, 7scenes, Museum 

app 
€5000+ : Scvngr   



Douwe Jans favorieten 

History Pin: plaatst uw media op de google map ... 

Roundware: publiek kan audio aan een locatie koppelen.  

Scvngr: simpel en interactief 

7scenes: Zwitsers zakmes onder de tour bouwers! 



Voorlopige conclusie 

Er is een rijke variatie aan systemen om media 
routes te bouwen. Dit is goed, het zorgt voor 
vooruitgang. Het verbreedt de mogelijkheden 
zowel technisch als financieel.  



Gedachten ... 

* Maak een gps gestuurde app en een website 
die een overzicht geeft van de verschillende 
locatieve ervaringen en routes. 

* Bouw een marktplaats waarop de 
verschillende soorten software zichtbaar 
gemaakt worden, inclusief prijzen. Zo kunnen 
instellingen en bedrijven gemakkelijk kiezen. 

* Zorg dat WatWasWaar gemakkelijk te 
integreren valt in de routes die gebouwd 
worden met de verschillende platformen. 


