Pop-up software
Een Pop-up is in de internetwereld een nieuw, klein venster dat verschijnt. Dit kan gebeuren als reactie op een
klik van de gebruiker, maar ook door andere gebeurtenissen, zoals het laden of het verlaten van een pagina of het
ontvangen van nieuwe e-mail.
Pop-ups worden veel gebruikt om reclame te maken op webpagina's. In extreme gevallen kan een webpagina
zo'n groot aantal verschillende pop-ups openen dat de computer van de gebruiker vastloopt. Veel gebruikers
hebben een hekel aan pop-ups die gebruikt worden voor reclame en verwelkomen de pop-up blockers die in
moderne browsers zijn ingebouwd.
In deze vergelijking worden 5 programma’s/websites getest en wordt een conclusie getrokken welke nu de beste
is om te gebruiken voor privé of zakelijk.
Voorbeeld Pop-up:

Hieronder staan de 8 kanshebbers die worden getest:









Exit Prophet Pro
ImpactPopup
Pop-up Generator
Float in Window Generator
Spinning Pop-up Generator
ScrollPops
Instant Popover (€ 49,47-)
Exit Splash (€ 49,58,-)
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Exit Prophet Pro
Hiermee creëer je niet-blokkeerbare pop-ups die tevoorschijn komen zodra gebruikers je website willen verlaten
via een knop of andere URL. Er komt dan een pop-up tevoorschijn met HTML code of eigen tekst. Instellen van
pop-up gebeurt web-based door de map te verplaatsen naar domein en daarheen te navigeren zoals
www.mijnwebsite.nl/ExitProphetScript

Voordelen:




Mogelijkheden om pop-up aan te passen zoals formaat, kleuren en achtergrond.
Pop-up is niet te blokkeren door de browser.
Trekt aandacht aan als gebruiker pagina wil verlaten door de grootte van de pop-up.

Nadelen:




Programma moet in een domein worden geplaatst om via de website de pop-up te kunnen genereren.
Beperkte mogelijkheden voor invoeren ontwerp, lay-out en eigen code.
Geen mogelijkheid om meteen eigen code te plaatsen, hiervoor moet een link worden gemaakt naar de
code of tekst op een externe pagina.
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Impact Popup
Dit is een Windows applicatie waarmee je makkelijk mooie niet-blokkeerbare pop-ups kunt maken die overal op
je website te zien kunnen zijn. Dit installeer je op je computer en met het programma kun je stapsgewijs je popup generen met de mogelijkheden daarbij.

Voordelen:






Stappen zijn duidelijk en simpel om te gebruiken.
Veel mogelijkheden voor het ontwerp, formaat, inhoud, ontwerp en instellingen zoals wanneer en hoe
het moet worden geopend.
Keuze om automatisch de pop-up in de pagina waarop het komt toe te voegen.
Programma werkt snel en is niet belastend voor je computer.
Pop-up is niet te blokkeren door de browser.

Nadelen:




Geen mogelijkheid om eigen HTML code toe te voegen, wel tekst.
Programma moet worden geïnstalleerd op de computer.
Formaat pop-up beperkt tot 500x500 pixels.
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Pop-up Generator
Een simpel programma dat op je computer draait waarmee je heel snel goede pop-ups kunt maken waarmee je
met behulp van cookies kunt instellen hoe vaak gebruikers de pop-ups te zien krijgen. Na het instellen van je
pop-up klik je op de genereer knop die je op je webpagina plakt.

Voordelen:





Simpel in gebruik.
Mogelijkheid om formaat, locatie van pop-up evenals andere opties aan te passen.
Mogelijk om pop-up te testen/bekijken alvorens in gebruik te nemen.
Programma hoeft niet te worden geïnstalleerd op computer, meteen te gebruiken.

Nadelen:





Beperkt aantal mogelijkheden voor ontwerp, formaten, opties en instellingen.
Pop-up is te blokkeren door de browser.
Werkt met Javascript, dus computers met uitgeschakelde Javascript zien pop-up niet.
Geen mogelijkheid om eigen HTML code of tekst te plakken.
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Float in Window Generator
Een simpele programma dat op je computer draait die snel en makkelijk float-in pop-ups genereert, die ook te
zien zijn als een gebruiker scrollt op een pagina. Pop-ups kunnen overal op de website te zien en zijn en zovaak
aangeroepen worden als ingesteld.

Voordelen:







Simpel in gebruik.
Mogelijkheid om formaat, locatie van pop-up evenals andere opties aan te passen.
Programma hoeft niet te worden geïnstalleerd op computer, meteen te gebruiken.
Mogelijk om code meteen in een webpagina te plaatsen met druk op de knop en om pop-up te
testen/bekijken alvorens te gebruiken.
In te stellen dat een pop-up naar een ingestelde locatie “zweeft” ook als de gebruiker op een pagina
scrollt.
Mogelijk om eigen HTML code of tekst in te voeren.

Nadelen:




Beperkte mogelijkheid qua ontwerp en meer.
Pop-up is te blokkeren door de browser.
Geen mogelijkheid om een HTML pagina in te voeren.
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Spinning Pop-up Generator
Een simpel programma dat op je computer draait dat snel en makkelijk draaiende pop-ups genereert, die ook te
zien zijn als een gebruiker scrollt op een pagina. Deze pop-ups zijn uniek omdat ze een draaiende beweging
maken alvorens ze helemaal te zien zijn op een website.

Voordelen:






Simpel in gebruik.
Mogelijkheid om formaat, locatie van pop-up evenals andere opties aan te passen.
Programma hoeft niet te worden geïnstalleerd op computer, meteen te gebruiken.
Mogelijk om met druk op de knop pop-up te testen/bekijken alvorens te gebruiken.
Mogelijkheden voor formaat, kleur, achtergrond, frequentie en meer.

Nadelen:





Beperkte mogelijkheid qua ontwerp en lay-out.
Geen mogelijkheid om eigen HTML code of tekst in te voeren.
Pop-up is te blokkeren door de browser.
Kan heel irritant zijn voor gebruikers, waardoor ze de website later vermijden.
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ScrollPops
Een simpel programma dat op je computer draait waarmee je veel verschillende pop-ups kunt maken zoals een
alert-box, een normale pop-up, een scherm waarmee je met één druk op de knop een e-mail kan sturen of een
webpagina op kunt slaan bij Favorieten.

Voordelen:






Simpel in gebruik.
Mogelijkheid om formaat, locatie van pop-up evenals andere opties aan te passen.
Programma hoeft niet te worden geïnstalleerd op computer, meteen te gebruiken.
Mogelijk om met druk op de knop pop-up te testen/bekijken alvorens te gebruiken.
Veel verschillende pop-ups aan te maken voor verschillende doeleinden.

Nadelen:





Beperkte mogelijkheid qua ontwerp en lay-out.
Geen mogelijkheid om eigen HTML code of tekst in te voeren.
Pop-up is te blokkeren door de browser.
Werkt niet goed met nieuwe browsers zoals Mozilla Firefox en Google Chrome.
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Instant Popover
Met dit programma die op je computer draait, kun je met uitgebreide mogelijkheden pop-overs maken. Dit zijn
geen pop-ups maar verbeterde versie ervan die niet worden geblokkeerd. Hiermee maak je pop-overs zoals
normale, pop-overs met effecten en exit pop-overs.

Voordelen:









Makkelijk in gebruik.
Pop-overs zijn niet blokkeerbaar en zeer dynamisch.
Mogelijk om eigen tekst of HTML code in te voeren.
Keuze uit verschillende pop-overs zoals exit of met effecten zoals Peeling Ad.
Veel mogelijkheden op gebied van ontwerp en gedrag van pop-overs zoals kleur, formaat, positie,
manier van binnenkomst en zelfs opslaan van projecten.
Keuze om pop-ups te zien in Internet Explorer en Mozilla Firefox alvorens te gebruiken.
Mogelijk om pop-over code meteen in een HTML pagina te plaatsen.
Mogelijk om zelfs HTML documenten te uploaden naar server via FTP in programma.

Nadelen:



Prijskaartje van € 49,47,Programma moet worden geïnstalleerd op de computer.

Kopen?
http://www.instantpopover.html
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Exit Splash
Met dit programma kun je web-based pop-ups maken die bezoekers van je website bij het verlaten van de
website herleiden naar een andere pagina waar je iets kunt aanbieden. Zo genereer je meer inkomsten en
bezoekers. Code plaats je in je HTML pagina en het werkt!
Voordelen:












Simpel in gebruik (hulp van video’s aanwezig bij problemen).
Geen installatie op computer nodig.
Werkt grotendeels web-based, maar één bestand nodig op computer voor werking.
Mogelijkheid tot aanpassen kleur, formaat en inhoud van pop-upscherm.
Niet blokkeerbaar door de webbrowser.
Mogelijkheid om bezoekers naar andere pagina’s te herleiden.
Clickbank ID is in te voeren bij affiliate toolbar om meer inkomsten te generen.
Mogelijkheid om geluiden af te laten spelen bij tonen pop-up.
Mogelijkheid om afbeeldingen te tonen bovenaan de pagina bij tonen pop-up.
Instructies op video beschikbaar om te bekijken en downloaden.
Bij aanschaf Exit Splash bonussoftware zoals exit pagina templates en video’s.

Nadelen:



Prijskaartje van € 49,58.
Geen mogelijkheid om normale pop-ups te maken die elk moment op het scherm kunnen verschijnen.

Kopen?
http://www.exitsplash.com
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Conclusie
Na alle 8 programma’s te hebben getest gaat mijn keuze uit naar 2 softwarepakketten, namelijk Instant PopOver
en Exit Splash. De eerste mede dankzij de vele mogelijkheden en het gebruik van Hover Ads met DHTML
(Dynamic HTML) om niet blokkeerbare pop-ups te maken (dit biedt een goot voordeel ten opzichte van de
andere programma’s) en Exit Splash omdat deze bij het verlaten van de pagina een pop-up laat verschijnen om
de aandacht te trekken van de gebruiker. Dit werkt heel makkelijk en goed en biedt ook veel mogelijkheden
hiervoor.
De anderen zijn niet gekozen omdat veel programma’s oud zijn en pop-ups die je daarmee maakt niet goed
werken op moderne browsers zoals Mozilla Firefox en Google Chrome.
Daarnaast hebben de meeste tools minder mogelijkheden wat betreft ontwerp, functionaliteit, gebruiksgemak en
dergelijke.
Terechte winnaars en tevens aanbevolen door Stershop:

Instant PopOver
Exit Splash
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