PERSBERICHT

Nieuwe app’s voor serie-kijkers
Website MijnSerie.nl lanceert nieuwe app’s voor iPhone en Android
11 september 2012 – Website MijnSerie.nl lanceert deze maand een must voor iedereen die
series volgt: twee nieuwe app’s voor Android en iPhone en twee updates, zodat informatie
over (de aflevering van) series en haar acteurs, het bijhouden van afleveringen en onder meer
een persoonlijke tv-gids, direct te raadplegen zijn. Ook ‘vrienden worden’ met andere seriekijkers is via de app mogelijk.
De MijnSerie.nl app kan worden vergeleken met die van de Amerikaanse Internet Movie Database
(IMDb), maar biedt meer dan alleen informatie over de serie en haar acteurs. De grote toevoeging zit
in de updates van elke serie die je volgt: nieuws, trailers van nieuwe seizoenen en uitzendschema’s
(zowel in Amerika voor de ‘downloaders’ als op de Nederlandse televisie), maar ook in het bijhouden
van welke afleveringen je al gezien hebt. Vooral op de Nederlandse worden series niet altijd op
volgorde uitgezonden of wil je nog wel eens een aflevering missen.
De app is een toevoeging op de site, maar met de betaalde app (€ 0,79) kunnen bijna alle functies ook
geraadpleegd worden vanaf de smartphone. Op MijnSerie.nl kan iedereen die series volgt niet alleen
uitgebreide informatie vinden over ruim 1400 series, maar door een gratis account aan te maken wordt
er een gepersonaliseerde site getoond en kun je bijvoorbeeld ook bevriend worden met andere serieskijkers die lid zijn. De site biedt serie-suggesties aan op basis van de series je al kijkt en wanneer je
afleveringen en seizoenen afvinkt die je gezien hebt van een serie, krijg je te zien hoeveel tijd je hebt
besteed aan het kijken van (deze) series.
Van de huidige gratis app’s voor iPhone en Android verschijnen twee updates. Daarnaast worden er
twee nieuwe betaalde app’s gelanceerd.
Functionaliteiten van de gratis app (iOS en Android)












Inloggen/registreren/uitloggen
Eigen profiel inzien en bewerken (naam, e-mailadres, avatar uploaden en wachtwoord
wijzigen)
Zoeken naar series (met filterfunctie, zoeken kan op jaartal, genre en duur aflevering)
Dashboard (serie top 10 van de afgelopen maand, prijsvragen en nieuws)
Nog te zien (afleveringen ‘nog te zien’ van de serie(s) die je volgt)
Serie top 50 in de categorieën algemeen, comedy en drama
Overzicht van recensies
Contactformulier MijnSerie.nl
Pagina ‘Over MijnSerie.nl’
Favorieten (overzicht van je favoriete series, deze lijst kun je zelf samenstellen)
Per serie
 ‘Hou me op hoogte’ van deze serie aanpassen
 Seizoenen per serie bekijken
 Seizoen(en) kunnen afvinken
 Afleveringen per seizoen bekijken
 Afleveringen afvinken
 Nieuwsberichten per serie bekijken
 Reacties plaatsen bij nieuwsberichten en series
 Recensies bekijken per serie
 Serie-informatie bekijken
 Acteursoverzicht per serie

De gratis app’s zijn te vinden in de App
Store http://itunes.apple.com/nl/app/mijnserie/id458973180?ls=1&mt=8 en de Google Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.mijnserie

Functionaliteiten betaalde app (iOS en Android) € 0,79












Eerder genoemde functionaliteiten
Geen reclame
Informatie per aflevering (omschrijving van de aflevering en welke acteurs bijv.
gastrollen spelen)
Acteurspagina (informatie over alle (vaste) acteurs in de serie, bijv. in welke ander
series de acteur (gast)rollen heeft gehad)
Persoonlijke tv-gids (wanneer komen er weer afleveringen van de series die jij volgt)
Profielen van anderen leden bekijken
Vrienden worden met andere leden
Laatste gebeurtenissen van je vrienden zien
Overzicht van series die binnenkort (weer) beginnen
Serie-suggesties - op basis van je profiel krijg je vijf serie-suggesties, leden met een
zogenaamd ‘Fan account’ krijgen, net als op de site, dertig serie-suggesties te zien
Kijkcijfers (lijst per week, overzicht van de vijf beste scorende series die week)

De iPhone app voor € 0,79 is vanaf vrijdag 14 september te downloaden
via: http://itunes.apple.com/nl/app/mijnserie+/id543577862?ls=1&mt=8
De Android versie is voor € 0,80 vanaf vrijdag 14 september te downloaden via:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mijnserie
Alle informatie en screenshots van de app’s zijn te vinden op www.mijnserie.nl/mobiel
- Einde Persbericht –
Over het Fan account
Een ‘Fan account’ geeft leden van MijnSerie.nl toegang tot extra’s: inzicht in het eigen kijkgedrag door
een overzicht van statistieken (hoeveel afleveringen kijk je per maand, hoeveel tijd ben je daarmee
kwijt?), informatie over vrienden (welke series kijken zij?), betere serie-suggesties (welke series kijken
leeftijdsgenoten?) Maar een account geeft ook toegang tot meer statistieken over de series die je volgt
– hoeveel leden volgen jouw favoriete series bijvoorbeeld. Bovendien worden met een Fan account
geen banners op de website getoond. Lid worden van MijnSerie.nl is gratis. Een Fan account kost
€24,95 per jaar.
Over MijnSerie.nl
MijnSerie.nl is de snelst groeiende Nederlandse website over series en heeft rond de 60.000 unieke
bezoekers per maand. Op MijnSerie.nl kunnen bezoekers het laatste nieuws volgen over series,
deelnemen aan prijsvragen, recensies lezen en informatie vinden over ruim 1.400 series in de vorm
van kijkcijfers, uitzenddata, informatie over de acteurs, nieuw trailers en de beoordeling van
bezoekers. Daarnaast biedt de site elke maand een nieuwe serie-quiz aan. Inmiddels hebben ruim
8.000 personen een profiel op MijnSerie.nl.
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