
Pressmeddelande

NewFormat AB
annonserar nyheter för

publicering, print och förpackning

Twixl Publisher för skolor
upplevelserik digital innehållspublicering

i klassrumsmiljö

Twixl Publisher för skolor
digital innehållspublicering

nyheter för print, publicering och förpackning

Hässelby den 6 juni, 2016.

NewFormat AB, Solution Partner för publicerings-, print- och förpackningslösningar
i Norden och Baltikum, annonserar nyheter inom digital innehållspublicering:

Twixl Publisher@School
– Twixl Publisher - den ledande programvaran och ”allt-i-ett”-verktyget” för

upplevelserik digital innehållspublicering på mobila enheter nu tillgänglig
för skolor och forskningsinstitutioner.
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Publiceringsnyheter

Twixl Publisher  - Upplevelserik digital innehållspublicering på mobila enheter

Twixl Publisher- "Allt-i-ett"-verktyget för upplevelserik digital innehållspublicering på mobila 
enheter (surfplattor, smarta telefoner, moderna webbläsare).

Twixl Publisher@School - för utbildning i innovativ digital innehållspublicering
i klassrumsmiljö

Nu erbjuder vi även skolor och forskningsinstitutioner att använda Twixl Publisher för nya 
möjligheter att skapa framtidens innovativa och upplevelserika digitala appar och publikationer.
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1. Twixl Publisher Classroom Edition
 Twixl Publisher i klassrummet (upp till 25 platser) 

 Twixl Viewer app för att förhandsgranska och dela publikationer     

 Skapa och bygg single-issue appar för iOS och Android

1-årsabonnemang för 3.790SEK, exkl. moms. 

2. Twixl Publisher Classroom + Teacher Edition

 Twixl Publisher i klassrummet (upp till 25 platser) 

 Twixl Viewer app för att förhandsgranska och dela publikationer     

 Skapa och bygg single-issue appar för iOS och Android

 Skapa och bygg en multi-issue app för iOS och Android 

 publicera denna kioskapp in-house eller i App Store 

 läraren kan hantera elevernas innehåll i appen 

 läraren kan ge eleverna tillgång till innehåll i appen

via (tillval) användarnamn och lösenord 
 2.500 nedladdningar ingår 

 extra nedladdningar för 390SEK, exkl. moms, för 1.000st 

 1-årsabonnemang för 8.490SEK, exkl. moms.

 Produkterna är endast tillgängliga för berättigade utbildningsinstitutioner.
och för icke-kommersiella utbildningsändamål. 

Produktsupport erbjudes endast online via Twixl media Support
Produktutbildning för lärare kan arrangeras enligt separat offert.
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Nyheter i Twixl Publisher v5 - ingår i Twixl Publisher@School

• Publicera enkelt information som skapats från olika källor / interna eller externa.

• Publicera innehåll som skapats i Adobe InDesign, eller som PDF, HTML5.

• Artikelbaserad publicering

• Stöd för automatiserad produktion från redaktionella system

För mer information, vänligen se Twixl Publisher@School
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Om Twixl media
Twixl media är specialiserat på utveckling mobila publiceringslösningar för publicister, 
kommunikationsbyråer och företag som ger dem möjlighet att erbjuda sina läsare en spännande, 
kraftfull och engagerande läsupplevelse på olika enheter och plattformar.

Om NewFormat AB
NewFormat levererar produkter och tjänster
för dokument- och datakonvertering;
för preflight, korrigering och anpassning av PDF-filer för prepress, grafisk produktion och
inför dokumentarkivering/e-arkivering ("för all framtid");
för publicering av innehåll för rika användarupplevelser på mobila enheter (surfplattor, webbläsare 
och smarta telefoner); samt för förpackningsdesign med stöd för 3D-realtidsvisualisering.

NewFormat är Solution Partner i Norden och Baltikum för Actino Software, axaio software, axes4, 
callas software, ColorLogic, Creative Edge Software, Global Vision, Insoft Automation,
Laidback Solutions, LuraTech, Tucanna Software, och Twixl media.
För mer information, vänligen se www.newformat.se

Presskontakt
NewFormat AB
Kent Åberg
T: +46 70 631 53 01
kent.aberg@newformat.se 
www.newformat.se

Fri för kopiering. Kopia av publicering önskas. 3989 nedslag.

Sida 5 av 5

Pressmeddelande

http://www.newformat.se/
mailto:kent.aberg@newformat.se?subject=NewFormat%20AB%20Pressmeddelande%20-%20Produktnyheter%20drupa%202016
http://www.newformat.se/

	NewFormat AB annonserar nyheter för publicering, print och förpackning Twixl Publisher för skolor upplevelserik digital innehållspublicering i klassrumsmiljö

