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Deze scriptie werd geschreven op een Toshiba Satellite® 1690 CDT notebook en een 

Toshiba Satellite® 1400-103 notebook met Microsoft® Word 2000 (9.0.6926 SP-3). 

 

Voor de koppen, de broodtekst en de tekst in de figuren werd gebruik gemaakt van de 

lettertypes OCR A Extended (© The Monotype Corporation), Georgia en Verdana (allebei 

© Microsoft Corporation). Georgia (met schreef) en Verdana (schreefloos) zijn 

lettertypes die speciaal werden ontworpen voor gebruik op een beeldscherm, maar ook 

in druk zeer goed leesbaar zijn. 

 

De lijnfiguren werden ontworpen met Corel™ iGrafx® Flowcharter™ 2003. Voor het 

maken en bewerken van schermafdrukken werden HyperSnap-DX 5.20.00, 

Microsoft® Photo Editor 3.01 en Macromedia® Fireworks® 4.0 gebruikt. Afgebeelde 

(onderdelen van) webpagina’s werden weergegeven via Microsoft® Internet Explorer 

6.0 SP2, Mozilla 1.4, Netscape® 7.02 of Opera 7.11. 

 

Een elektronische versie van deze scriptie in Portable Document Format (PDF) werd 

gegenereerd via Adobe® Acrobat® 4.05a (Acrobat® PDFMaker 4.05 for Microsoft® 

Word) en beschikbaar gesteld op de bijgevoegde cd-rom. 
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