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iPhoneclub.nl lanceert iPc, eigen applicatie voor Apple
iPhone
Amsterdam, 11 februari 2010
iPhoneclub.nl, de grootste iPhone-community in de Benelux, heeft sinds vandaag haar eigen
iPhone-app met de naam 'iPc'. In iPc is het mogelijk om nieuwsartikelen te lezen én te laten
voorlezen, reacties te plaatsen, artikelen als favoriet te markeren en deze te delen met
vrienden. De applicatie bevat tevens reviews, handige tips en de mogelijkheid om artikelen
off-line te lezen. iPhoneclub.nl biedt de applicatie gratis aan via de App Store. Via een
optioneel abonnement kan een gebruiker ook pushberichten activeren om direct te worden
geattendeerd op nieuwe artikelen en community-acties. De iPhoneclub-app is ontwikkeld
door Sharewire, ontworpen door Onstuimig en als eerste iPhone-app voorzien van
Nederlandse ReadSpeaker-voorleestechnologie door VoiceCorp.
"Met de iPhoneclub-applicatie hopen we de Nederlandstalige iPhone-community nog verder
uit te bouwen en de interactiviteit met onze bezoekers te vergroten. Dankzij de samenwerking
met gerenommeerde partners als Sharewire, Onstuimig en VoiceCorp heeft het eindresultaat
onze verwachtingen ruimschoots overtroffen", zegt Gonny van der Zwaag, initiatiefnemer
van iPhoneclub.nl.
De betrokken partners delen het enthousiasme. "De iPhoneclub-applicatie zit vol met features
die in onze ogen belangrijk zijn voor het uitgeefland van vandaag: micropayments voor
abonnementen, push nieuws, text to voice, links met Twitter en Facebook. We zijn er trots op
dat we deze unieke toepassingen met iPhoneclub hebben kunnen realiseren", vertelt Ivo
Wentholt, managing director bij Sharewire. "We vonden het geweldig om na de site nu ook
de iPhone-app te ontwerpen", zegt Laurens van Klaveren, oprichter en creatief directeur van
Onstuimig. "Door de inspirerende samenwerking tussen de betrokken partijen is dit een
applicatie geworden met een prachtige balans tussen inhoud, flexibiliteit en een gepolijste
interface. De gebruikerservaring stond bij iedereen voorop en dat voel je als je de app
gebruikt.". Staffan Meij, director sales bij VoiceCorp, beaamt dit: "Door het toevoegen van
ReadSpeaker-voorleesfunctionaliteit aan deze interactieve iPhone-app, wordt niet alleen de
toegankelijkheid bevorderd, maar verrijkt het tevens de mobiele ervaring."
De iPhoneclub app iPc is gratis te verkrijgen via Apple's App Store in iTunes:
http://itunes.com/app/ipc
Over iPhoneclub.nl (www.iphoneclub.nl)
iPhoneclub.nl is met 80.000 dagelijkse bezoekers veruit de grootste iPhone-community van
de Benelux. Sinds de oprichting in december 2006 levert iPhoneclub dagelijks nieuws,
reviews en de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere iPhone-gebruikers. Het
succes van iPhoneclub is te danken aan de onafhankelijke berichtgeving, de specifieke
aandacht voor Nederlandse en Belgische ontwikkelaars en de grondige reviews. iPhoneclub
won in 2009 de Dutch Smalll Business Blog Award tijdens het Social Media Event 2009 en
de publieksprijs voor Populairste Weblog tijdens de Dutch Bloggies 2009. De oprichters van
iPhoneclub, Jean-Paul Horn en Gonny van der Zwaag, bieden vanuit hun bedrijf Textopus
VOF ook soortgelijke website over Google's mobiele platform Android aan, genaamd Planet

Android (androidplanet.nl) en de recent gelanceerde Apple iPad, op iPad Planet
(ipadplanet.nl).
Over Sharewire (www.sharewire.net)
Sharewire is de Nederlandse marktleider op het gebied van mobiele internet-oplossingen en
heeft jarenlange ervaring in de mobiele markt, zowel op het gebied van strategieontwikkeling als implementatie van concrete campagnes en producten. Hierdoor heeft
Sharewire ideeën over de toekomst van mobiel; maar uitgangspunt van samenwerking met
haar klanten is altijd het hier en nu. Sharewire volgt met haar diensten en producten de markt,
en is niet bang de markt te innoveren. Sharewire werkt succesvol met klanten als Reed
Business, Pathé Bioscopen, iPhoneclub, Dutch Cowboys, het ANP, Sanoma, ANWB en het
FD. De combinatie van bewezen, schaalbare technologie en concrete marktkennis maakt
Sharewire een uitstekende partner.
Over Onstuimig (www.onstuimig.nl)
Onstuimig is gespecialiseerd in interactieve communicatie en online design. De twaalf online
junks uit Amersfoort werken aan toonaangevende online communicatie, concept en creatie.
De ontvanger van de boodschap staat daarbij altijd centraal, want die bepaalt of je succesvol
bent. Onstuimig werkt voor Adformatie, Arrow, Consumentenbond, Dance4Life, Heineken,
ING, iPhoneclub, Kluwer, Maaslander, Marketingfacts, Molblog, Nomad, Osborne, TMobile, Van Lanschot, Voetbalzone, Wageningen UR.
Over VoiceCorp (www.voice-corp.com)
VoiceCorp is marktleider als Software-as-a-Service (SaaS) bedrijf op het gebied van
spraakweergave van online content op elk willekeurig apparaat. In 1999 lanceerden de
oprichters van VoiceCorp de eerste tekst-naar-spraak dienst voor websites ooit, genaamd
ReadSpeaker. ReadSpeaker was de eerste generatie online spraakdiensten, die inmiddels
wereldwijd door duizenden websites en miljoenen mensen wordt gebruikt. VoiceCorp zet
actueel online teksten om van tekst-naar-spraak in 20 talen en levert een portfolio aan
webbased tekst-naar-spraak applicaties voor websites, RSS feeds, online campagnes,
nieuwsbrieven en email. Op computers, maar ook op mobiele apparaten, geschikt voor mp3,
PDA’s, smartphones en iPhones.
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