
HUP Paywall Service 

Bescherm uw inhoud 
eenvoudig en veilig



Zodat u uw waardevolle 
inhoud niet weggeeft

Met onze paywall 

service bent en blijft u 

volledig onafhankelijk 

van uw CMS.



Uw inhoud is koning. 
Een van de belangrijkste taken en bedrijfsmodellen van moderne uitgevers is 
dan ook de succesvolle marketing en monetisatie van inhoud - winstgevend en 
tegelijkertijd gebruiksvriendelijk op alle kanalen.

De ultieme oplossing: HUP Paywall Service.

De softwaremodule uit het unieke totaalportfolio van HUP stelt u in staat om snel 
en kosteneffectief een paywall op uw website in te voeren en is volledig onaf-
hankelijk van het content management systeem (CMS) dat in uw bedrijf wordt 
gebruikt.

Eenvoudige bediening. Snel en toekomstbestendig.
HUP Paywall Service werkt installatievrij, werkt slank en toekomstbestendig 
met webservices en onzichtbaar voor de gebruiker op de achtergrond. Moderne 
technieken zoals geïntegreerde SSO (Single-Sign-On) of sociale injectie integra-
tie van Facebook en Twitter) bieden uw gebruikers en klanten een verbeterde 
gebruikerservaring en zorgen voor terugkerende bezoekers. Integratie in be-
staande systemen voor authenticatie is mogelijk bij sociale netwerken en betaal-
diensten.
sociale netwerken en betalingsdiensten zoals PayPal en uw ERP-systeem. De 
scheiding tussen gratis en betaalde inhoud gebeurt automatisch door de integra-
tie in bepaalde secties of gebieden binnen de website.
De filters zijn vrij definieerbaar door de gebruiker.

Monetisatie. Wij beschermen uw prestaties.
HUP Paywall-Service werkt als een „vertaler“ tussen het CMS of de „onbe-
schermde“ inhoud en het openbare internet. Elke website bestaat in vrijwel ver-
schillende versies, afhankelijk van aanmeldingsstatus, gebruik en configuratie. 
Hierdoor krijgen zoekmachines automatisch de inhoud te zien die overeenstemt 
met de „kleine tekstgedeelten“ volgens het accessoire auteursrecht (LSR), zon-
der dat de betaalde inhoud gratis beschikbaar is.

De functies in een oogopslag:
• Multi-client mogelijkheid voor een willekeurig aantal websites (top level do-

mains)
• Inloggen via SingleSignOn mogelijk, de HUP-SSO kan ook vrij gebruikt wor-

den om andere diensten te authenticeren.
• Inloggen via sociale netwerken of PayPal
• Inloggen via inloggegevens uit uw ERP-systeem via individuele connector of 

flexibele WebService-interface mogelijk
• Directe facturering van PayPal-betaling in HUP Abonnement & Verkoop
• Beperking tot een configureerbaar aantal apparaten per klant (browser 

fingerprinting) en gebruiksperiode (parameter: aantal apparaten per gebru-
iksdag)

• Preview van de site met (nieuw) gekozen instellingen vóór productie
• Bestaande bladwijzers blijven functioneel
• Mogelijkheden voor statistische evaluatie van lees- en consumptiegedrag

De knipsels in één 
oogopslag: 
De HUP snippets verrij-
ken uw CMS met extra 
functionaliteiten. 

De differentiatie of 
generatie van inhoud 
vindt plaats in drie 
categorieën:

Betaalde en geïnde-
xeerde inhoud

Door geïndexeerde 
en betaalde inhoud 
te scheiden, kunt u 
zoekmachineverkeer 
naar uw site trekken 
en uw inhoud toch pas 
vrijgeven na betaling/
verificatie.

Gratis inhoud 
s geconfigureerd 
volgens afdeling of 
websitegebied, zodat 
bijvoorbeeld dpa-rap-
porten gratis worden 
doorgegeven, maar zelf 
gegenereerde inhoud 
alleen tegen betaling 
volledig kan worden 
gelezen.  
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