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Projekt ”Next-Generation PDF”
PDF för både tryck och webb!
PDF på vilken skärmstorlek som helst!
Global annonsering vid PDF Days Europe 2017

NewFormat AB, Solution Partner för publicerings-, print- och förpackningslösningar
i Norden och Baltikum, förhandsannonserar projekt ”Next-Generation PDF”
- förslag till radikal utökning av gällande PDF-standarder.
”Next-Generation PDF (N-G PDF)” (tidigare annonserat som projekt ”Camelot2”) innebär:
- PDF-tekniken utökas med funktionalitet motsvarande dagens webbteknik!
- Gemensamt PDF-format för både tryck och webb!
- PDF-dokument kan återges på vilken skärmstorlek som helst!
Next-Generation PDF förenar därmed det bästa i två världar - tryck och webb.
N-G PDF presenteras uförligt vid PDF Days Europe 2017, Berlin, 15-16(17) maj 2017.
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PDF-nyheter för tryck och webb

Next-Generation PDF
"PDF för både tryck och webb - PDF på vilken skärm som helst!"
PDF Association utvecklar PDF-formatet att lösa utmaningen "PDF på alla typer av skärmar".
När det gäller tryck är PDF standardformatet som används överallt.
När det kommer till webb har HTML och CSS fått en liknande position.
Men i vår föränderliga värld flyter tryck och webb mer och mer samman.
Att då kunna använda ett format som kan förena det bästa i två världar, både tryck och webb,
skulle innebära många fördelar tack vare styrkan i respektive teknik.
PDF Association arbetar just med att utveckla detta som en utökning av nuvarande PDF-teknik.
Teknik som sammanför tillförlitligheten och robustheten i PDF-tekniken med smidigheten,
flexibiliteten och elegansen i HTML-tekniken; med målet att ge bästa möjliga användarupplevelse
på varje typ av enhet, skärmstorlek och användningsfall.
Under kodnamnet ”Next-Generation PDF" föreslås nuvarande PDF-teknik att utökas med
funktionalitet motsvarande vad som återfinns i och används i dagens webbteknik.

Global annonsering av Next-Generation PDF sker den 15 maj 2017 vid inledningen av
PDF Days Europe 2017, Berlin, 15-16(17) maj 2017:
www.pdfa.org/pdf-days-europe-agenda-looks-to-the-future
Då presenteras även teknikens omfattning och nuvarande status.
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Next-Generation PDF är ännu under utveckling.
I samband med PDF Days Europe 2017 inbjudes till en speciell fokusdag/Hackaton där
deltagarna kan lära sig mer om den utökade PDF-tekniken och gemensamt utforska
nya spännande möjligheter, användningsområden och arbetsflöden.
Frågor som belyses under Next-Generation PDF Hackaton:
- Hur kan man dra nytta av de nya möjligheter som erbjuds av en denna teknik?
- Vad betyder det för befintliga arbetsflöden?
- Vilka PDF-läsare och verktyg kommer att finnas?
- Hur passar det ihop med befintlig teknik?
Deltagarna kommer även att kunna prova på de första prototyperna av verktyg som stödjer
Next-Generation PDF från deltagande leverantörer (såsom axaio software och callas software)
samt bygga sina egna prototyper med denna banbrytande teknik, utbyta erfarenheter med
experterna som hittills utvecklat Next-Generation PDF och påverka vidareutvecklingen.
Next-Generation PDF Hackaton Day i anslutning till PDF Days Europe 2017:
www.pdfa.org/post-conference-of-the-pdf-days-europe-2017

Om Next-Generation PDF – Varför kodnamnet ”Next-Generation PDF”?
1991 beskrev Dr. John Warnock, Adobe Systems grundare och vd, den teknik som 1993
lanserades som Portable Document Format (PDF).
PDF är fortfarande det populäraste digitala dokumentformatet, både globalt och i Sverige,
för att publicera plattformsoberoende digitala dokument.
Kodnamnet Next-Generation PDF signalerar att "PDF på vilken skärm som helst" har potential att
bli lika viktigt framöver som PDF hittills varit för världens alla PDF-användare.
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Om PDF / Portable Document Standard
PDF-formatet skapades ursprungligen av Adobe Systems.
PDF är dock en ISO-standard (ISO 32000) sedan 2008.
PDF ägs därmed inte av Adobe Systems.
Vidareutvecklingen av PDF drivs nu i form av en global branschförening PDF Association.

Om PDF Association, www.pdfa.org
PDF Association -”The Home of the PDF Industry” - är en internationell branschförening för att
främja medvetenhet, kunnande och implementation av standarder baserade på PDF-teknik.
Bland medlemmarna i PDF Association återfinns Adobe Systems.
Föreningen verkar för att underlätta nätverksbyggande och kommunikation, samt utbyte av
kompetens och erfarenhet med berörda parter och intressenter över hela världen och omfattar mer
än 100 företag och ett stort antal enskilda experter från mer än 20 länder.
PDF Association stöder aktivt utbildning och användande av PDF/ISO 32000 såväl som övriga
PDF-standarder baserade på PDF-teknik:
•
2001: ISO 15930 – PDF/X - ”Prepress Digita Data Exchange Using PDF”,
•
2005: ISO 19005 – PDF/A - ”PDF Archive”,
•
1993/2008: ISO 24517 – PDF/E - ”PDF Engineering”,
•
2010: ISO 16612 – PDF/VT - ”PDF for Variable Data and Transactional Printing”, och
•
2012: ISO 14289 – PDF/UA - ”Universal Accessibility”
PDF Association har ett nära samarbete med
•
ISO / The International Organization for Standardization, www.iso.org och
•
AIIM / The Association for Information and Image Management, www.aiim.org
om den framtida utvecklingen av PDF-standarder.
Kent Åberg, grundare och vd för NewFormat AB,
är kontaktperson för PDF Association Scandinavia Chapter.
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Om NewFormat AB
NewFormat erbjuder lösningar för print, publicering, förpackningsdesign och e-arkivering.
Vi levererar produkter och tjänster för
•
dokument- och datakonvertering;
•
preflight, konvertering, korrigering och anpassning av PDF-filer för
prepress, grafisk produktion och inför dokumentarkivering/e-arkivering ("för all framtid");
•
publicering av innehåll för rika användarupplevelser på surfplattor och smarta telefoner;
•
3D-visualisering vid förpackningsdesign.
NewFormat gör information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar för framtiden
och för så många som möjligt - baserat på "öppna standarder".
NewFormat är Solution Partner i Norden och Baltikum för Actino Software, Aleyant, axes4, axaio
software, callas software, Canvasflow Ltd, Crawford Technologies, Creative Edge Software, Foxit
Software/LuraTech, Four Pees, Global Vision, Insoft Automation, Laidback Solutions, New
Dynamic Solutions/ScannerVision, treeDiM och Twixl media.
NewFormat är Adobe Technology Partner Bronze och Adobe Certified Reseller, samt medlem i
Microsoft Partner Network.
Läsvärt:
•
”Allt-som-är-värt-att-veta-om-öppna-dokumentstandarder" baserade på ODF- och PDFteknik, inklusive informationsmaterial från PDF Association samt länkar till vidareläsning.
www.openformats-swe.newformat.se
•

Referenser på företag, myndigheter, organisationer som tagit täten när det gäller införandet
av öppna standarder baserade på ODF- och PDF-teknik.
www.varmission.newformat.se
Exempel:
Nordiska ministerrådets publikationsavdelning har antagit PDF/UA, ISO-standarden för
tillgänglig PDF, för sina publikationer i TemaNord-serien.
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