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Ja prima, thnxI Bitly kan ik zelf ook wel maken ook, maar je verhaal is duidelijk,

van& Internet Rukswaterstaat (cD) & jarws.nl&
Verzonden: donderdag Bfebruari 20201?17
Aant (Bs) & Cwrws.nl&

CC: Internet Rgkswaterstaat (CD) & grws.nl&
Onderwerp: RE: hnk OA

Hol

Directe uploads via rws nl (wat we dus eigenlijk niet meer doen) krijgen een directe link. Deze is wel lelijk en lang, dit is bijv die naar een van de ra p po*en :

httos://staticresources.riikswaterstaat.nffbinaries/rovalhasko~nin dhv-effe*en-oebruik-flocculant-oroducti~eranuliet tcm21-240~540. df

Als je het naar media wil sturen, stel ik voor om er via bit ly een verkort linkje van te maken. Kan ik wel even doen.

Enige punt is dat, als de documenten later op Kennispiein komen te staan en we ze vervangen, deze link dan komt te vervallen. Daarom zullen we de QBA langere tijd als directe upload laten
staan. 't Is even niet anders, wij kijken later in ons team wel even naar wat dat betekent voorde digitoegankelijkheid I)

Lanp verhaal kort; als we het document hebben toepevoegd maak ik er via bit.ly een korter linkje van, die kun je dan gebruiken naar de media. Is dat okay?

Cvoet,

Mst vriendek&ke groet
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Water. Wegen. Werken. Iu&kswaterstaat.

Van: (Bs) 'prwk.nl&
Verzonden: donderdag 6 februar 2020 12 ge
Aant Internet Riikswaterstaat (cD) & Iwrws.nl&

Onderwerp:hnkOA

Hi,

Jullie krijgen zo een QA va n mij voor aanvuging van zembla dossier Vraag van onzen kant; kan deze worden opgenomen met een aparte url7 DR zou ons leven makkelijker maken mt media,

Hoor het graagr
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