www.imatri.se/100faglar/

kä11mans

imatri

100 Fåglar i Sverige
- en CD-ROM från “historisk tid”

Vad tyckte press & media?
Liber marknadsförde primärt skivan mot skolorna. Jag skulle få ut den i
detaljhandeln, inte så lätt för ett litet enmansföretag. Jag demonstrerade
skivan i Libers monter på Bokmässan i Göteborg åren 1995 och 1996. Och
den enda marknadsföring jag själv hade råd med var en hemsida. Och så
skickade jag ett ex. till varje tänkbar recensent.
Jag fick en mycket god och uppmuntrande respons från recensenterna. Det
fanns väldigt få helsvenska CD-ROM -produktioner överlag så att det plötsligt
fanns två konkurrenter (liknande fågelskivor från Sverige) var överraskande.
Dock överlevde min skiva dem med många år och 100 Fåglar var faktiskt en
betydligt bättre produkt ;).
Jag fick också stor respons från nöjda kunder som skickade mail och så här
tyckte recensenterna:
"Fina teckningar, fakta och massor med fågelkvitter, komplett med överraskande bra självtester"
GP / Etta på GP's cd-rom-guide! (1996)

"Skivan är perfekt för att försöka lära sig att
känna igen fåglarna och deras läten"
GT (1995)

"Ljudkvaliteten är fantastisk! Den överträffar de
flesta cd-rom-skivor vi har granskat"
Vetandets Värld, P1 (1995)

fler recensioner på nästa sida

"...utan tvekan en mycket trevlig skiva.
Kul och mycket nyttiga övningar."
Svenska Dagbladet (1996)

"100 fåglar har ett lättanvänt gränssnitt som dessutom är snyggt. Väldigt bra är att det också ingår en
uppföljning där man får öva extra på de arter man
missade i testet. Bra köp! Betyg: Mycket bra (4 av 5)"
CD-ROM & Multimedia (1996)

"Trevlig och lärorik, med fina bilder och
superbt ljud. Pedagogiken är skivans styrka"
Arbetet Nyheterna (1996)

"Ett roligt inslag är de olika testerna... ...om jag
hade haft denna CD när jag gick i skolan skulle jag
i alla fall lärt mig mer om fåglar"
MacWorld (1997)

"...än mer är det ett strålande lek & lär-program...
...här får man en titel som antingen fungerar som
uppslagsverk eller som ett kul tidsfördriv"
MacPressen (1997)

"...100 Fåglar i Sverige (är) en trevlig CD-ROM-titel,
särskilt så här på våren när fåglarna kvittrar och
åtminstone jag själv undrar vilket läte som hör till
vilken fågel"
CS/PERSONDATORN (1996)
"Både bild och ljud imponerar. Framför allt ljudet
som är av absolut toppklass. Det betyder att skivan
verkligen fungerar som ett bra läromedel för att lära
sig identifiera fågelsång. Att den desutom är enkel
och rättfram att använda gör den till en alldeles
utmärkt produkt"
PCHemma (1996)
ännu fler recensioner på nästa sida

"100 fåglar har ett lättanvänt gränssnitt som dessutom är snyggt... ...(ger) möjlighet att testa sina
kunskaper på ett engagerande sätt"
PC&Mac Magazine (1996)
"De lekfulla möjligheterna att testa sin artkunskap
är det som överträffar en vanlig CD med fågelläten"
Sveriges Natur (1996)

"Här är ett spännande exempel på hur man med
godkvalitet kan använda datormediet för att höja
inlärningens kvalitet. Att sedan kvaliteten (på
produkten) rakt igenom är god och genomtänkt
gör det inte sämre"
Grundutbildningsrådets nätverk för datorstödd
utbildning, Bengt Kjöllerström

...och som jag kommenterat redan i dokumentet om hur skivan står
sig idag så hade den varit en lika bra produkt idag, undantaget grafiken.
Den hade dock inte blivit en CD-ROM utan betaltjänst på Internet.

Flyinge den 1 april 2015
Michael Källman
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