
Musik distribution på nettet
Sådan burde det foregå, til fordel for kunstnerne.
Skrevet den 10. Feb 2009 af cyberzdk I kategorien E-løsninger / Idéer | 

Jeg har lige læst http://eksperten.dk/artikler/656 og det lukkede op for nogle gamle ting...

Jeg har selv mine irritationer med musik på nettet, nu er det blevet meget bedre end da jeg startede med
at irritere mig, der er efterhånden en del musik man kan købe på nettet, men nej de kan glemme det!

Man kan ikke sige at en CD koster 150kr i en butik for 17 numre og så bare dividere, eller tænke, hvad er
max vi kan forlange for et nummer.

Da vi ikke får et produkt i hånden (CD'en) skal vi ikke betale den udgift, og vi skal heller ikke betale en
sælgers løn, der skal selvfølgelig være penge til, dataoverførsel, dem der opdatere siden/systemet og til
dem der laver systemet.
Men ikke lejeudgifter til en butik i en gågade (DYRT!) og til en sælger..

Musikken må godt koste det dét koster idag, vi skal bare vide at pengene går til kunstneren og ikke en
lusket forhandler.

Jeg ville ønske at det bliver muligt for alle bands at sætte et opensource netbutik op, så de direkte fra
deres hjemmeside kan sælge deres musik til deres egen ønskede pris, og så kan man få lidt konkurrence
på pris markedet.

Laver man den løsning med webbutikker, kommer der helt automatisk hjemmeside systemer der linker til
de bedste af kunstnernes sider, med brugervuderinger osv osv.. det har man ikke i en CD butik idag.

UPDATE!!
Beklager folkens, jeg har ikke kunne finde et sted man kan slette den.. såå.. men jeg syntes nu heller ikke
det var et spørgsmål, mere en ide der har været tænkt lidt på, som lige skulle fyres af.

Og til The_email vil jeg godt bare lige sige at den her "artikel" er meget IT relateret, vi snakker om musik
på nettet og altså ikke cd, det foregår på computere idag, og det system jeg snakkede om skal også
udvikles på en computer, og sjovt nok er eksperten.dk det sted med den største samling af folk der kan
realisere denne "drøm". Og jeg vil påstå at over 90% af brugerne på eksperten benytter sig af MP3 og
andet musik fra nettet, specielt i disse tider hvor det kan købes, nu skal det bare gøres billigere, og som du
nok har læst ud af min artikel, så skal det ikke være en sælger der gør musikken billigere..! IT verdnen
bestemmer på nettet.

Men nu jeg bagefter ser på den, kan jeg godt se hvad i mener omkring det ikke er en rigtig Artikel, håber i
bærer over med mig :-)

Kommentar af the_email d. 05. Apr 2005 | 1

Hvilken del af "a r t i k e l" er det du ikke forstår.
Du kommer med en kort holdning om musik over internettet, og det har ikke engang noget speciel relation
til noget IT.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://eksperten.dk/artikler/656


Kan du ikke lige slette den igen, please

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 10. Jun 2007 | 2

SÅ SÆT DEN DA TIL UNDER REDIGERING???!!!

Kommentar af flash-man d. 13. Apr 2005 | 3

Jeg vil ikke hade dig for at du skriver din mening om musik-handel et sted som dette, men elske dig for
skrive det du skriver. Jeg ved ikke om man må stille spørgsmål her, men det eneste problem er lige at folk
jo nok gerne vil betale med dankort over nettet, og koster det ikke millioner at få lavet en ordning så folk
kan betale med dankort på éns site? ...det er vidst lige det eneste problem jeg ser ved det.

Kommentar af triple-x d. 07. Apr 2005 | 4

fint nok du kommer med din holdning, du skal bare ik gøre det i en artikel database ;)

Kommentar af rhandersen d. 08. Apr 2005 | 5

Jeg er klart enig med dig, men hvordan faar man det lavet saadan?

Kommentar af alister_crowley d. 04. Apr 2005 | 6

prøv piratgruppen.org, folk herinde gider ikke diskutere dette emne, og man risikere at få IDG på nakken
ved forkert ordsætning.

Kommentar af huset d. 15. Apr 2005 | 7

Kommentar af hardorff d. 08. Oct 2005 | 8

Kommentar af adamski3004 (nedlagt brugerprofil) d. 24. Jun 2007 | 9

sæt den til under redigering


