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OpenFormat är nyhetsbrevet för alla verksamheter som hanterar
information och dokument i digital form där krav finns på att
informationen är tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar även i framtiden.

Vänligen se instruktioner längst ned för avregistrering.

4/2013

PDF/A - det rekommenderade formatet för att information skall kunna läsas och återskapas i en
framtid.
I detta nyhetsbrev presenteras PDF/A-standarden samt verktyg för att validera, korrigera,
komprimera,
och korrekt konvertera stora mängder handlingar och dokument enligt gällande PDF/Astandard INNAN
dessa sparas i dokument-/ärendehanteringssystem eller långtidslagras/arkiveras i e-arkiv.
Elektroniska handlingar och information som ska bevaras för en längre tid eller för all framtid skall
vara i ett standardiserat långtidsbeständigt format för att kunna läsas och återskapas i en framtid.
Oavsett vilket program eller system som ursprungligen användes för att skapa handlingarna.
PDF/A är detta långtidsbeständiga format.
(Se även RA-FS 2009:2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska
handlingar)

I nästa utgåva av OpenFormat Nyhetsbrev presenteras ISO-standarden PDF/UA (universal
accessibility)
samt verktyg för kreatörer och designers för taggning av PDF-dokument till PDF/UA-standard.
Digitala dokument sparade i formatet PDF/UA blir tillgängliga för alla.

Nyhet 1: Fri guide - "PDF/A in a Nutshell 2.0 - PDF for long-term archiving", från PDF
Association

PDF/A är den rekommenderade ISO-standarden för långtidsbevaring och e-arkivering av digitala
dokument.
Verksamheter som långtidslagrar sina dokument i PDF/A-formatet kan med säkerhet garantera att
dessa dokument även kan läsas och återanvändas i framtiden.
"PDF/A in a Nutschell 2.0", från PDF Association, är en lättsmält introduktion
till PDF/A-standarden och beskriver lämpliga tillämpningsområden,
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verktyg för att skapa, validera och korrigera PDF-dokument mot
gällande standard och vem/vilka som har nytta av PDF/A.
Innehåll:
Introduction to PDF/A:
PDF/A - The ISO standard for long-term archiving
PDF/A facts - an introduction to the standard
A short history of PDF/A
The technical side of the PDF/A standard:
All versions - from PDF/A-1 to PDF/A-3
Who can benefit from PDF/A and why:
The most important reasons to use PDF/A
Typical uses for PDF/A - practical examples
PDF/A creation tools:
Desktop, Server-based, and Integrated solutions
PDF/A validation:
Is it really PDF/A?
Areas of Application:
PDF/A in public administration
PDF/A in finance and industry
PDF/A in legislation and justice
What the users and experts have to say:
U.S. District Courts
EU Publications Office
Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)
Techniker Krankenkasse
PDF/A and the other PDF standards:
PDF, PDF/A, PDF/E, PDF/UA, PDF/VT, PDF/X
The myths and legends surrounding PDF/A
Why PDF/A exceeds TIFF as preservation format
Further information on PDF/A
Ladda ned "PDF/A in a Nutshell 2.0" från PDF Association eller beställ ett eget
tryckt exemplar utan kostnad från NewFormat via e-post: pdfa@newformat.se.

Nyhet 2: callas pdfaPilot - allround-verktyget för digital arkivering/e-arkivering
- nu med stöd för PDF/UA (tillgänglig PDF) och e-postarkivering

pdfaPilot skapar filer som korrekt uppfyller ISO-standarden PDF/A för långtidsarkivering.
Funktioner för validering, korrigering och konvertering till PDF/A inför efterföljande hantering eller
e-arkivering.
Ny funktionalitet i kommande pdfaPilot v5:
Utökat stöd för nya ISO-standarder: PDF/A-3 och PDF/UA (tillgänglig PDF).
Konvertering av PDF-filer till ePub/eBook-filer.
E-postarkivering i PDF/A-format:
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Bekväm och säker e-arkivering av e-post i PDF/A-3 format.
Varje e-postmeddelande omvandlas till ett PDF/A-dokument som
är garanterat läsbart och återanvändbart i framtiden.
Alla e-postbilagor kan bäddas in i det nyskapade PDF/A-dokumentet;
antingen som PDF/A, i sitt ursprungliga format eller som både och.
Regelbaserad konvertering; reglerna kan definiera vilka e-postmeddelanden som skall
arkiveras och i vilket PDF/A-format eller hur bilagor ska behandlas av pdfaPilot.
pdfaPilot fungerar helt själv; under konverteringen behöver ingen annan programvara
vara installerad,
(såsomMS Outlook eller andra e-postklienter).
Välkommen att kontakta NewFormat för mer information om callas pdfaPilot.
e-post: pdfa@newformat.se, webb: pdfapilot.newformat.se
Klicka här om du först vill ladda ner och prova callas pdfaPilot utan kostnad

Nyhet 3: Integration av callas pdfaPilot med Alfresco ECM

Användare av innehållshanteringssystemet Alfresco ECM kan nu konvertera
sina kontorsdokument till korrekta PDF och PDF/A-filer med pdfaPilot.
callas pdfaPilot Converter for Alfresco ECM finns för nedladdning utan kostnad från
koddelningssajten Github: https://github.com/Redpill-Linpro/pdfa-pilot-converter
Integrationsarbetet har utförts av konsultföretaget Redpill-Linpro.
Välkommen att kontakta NewFormat för mer information pdfaPilot Converter for Alfresco ECM.
e-post: pdfa@newformat.se, webb: pdfapilot.newformat.se

Nyhet 4: LuraTech PDF Compressor Enterprise

LuraTech PDF Compressor komprimerar skannade eller befintliga digitala dokument och
konverterar dem till PDF och PDF/A för vidare behandling eller e-arkivering.
Komprimerade dokument förblir fullt läsbara och fullt sökbara.
Exempel:
- Okomprimerat dokument, storlek: 406 MB, format: TIFF, 300dpi.
- Komprimerat dokument, storlek: 944 KB, format: PDF/A-2u.
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Välkommen att kontakta NewFormat för mer information LuraTech PDF Compressor.
e-post: pdfa@newformat.se, webb: luratech.newformat.se
Klicka här om du först vill ladda ner och prova LuraTech PDF Compressor utan kostnad

Kalender - PDF/A-händelser

21 november 2013, kl. 15:00-16:00 - LuraTech Webinar - Konvertering av e-post till
PDF/A (språk: engelska)
LuraTech presenterar strategier för att konvertera e-post och bilagor till PDF/A och till PDF/A-3 i
synnerhet.
12 december 2013, kl. 14:00-15:00 - callas software Webinar - PDF/A och nyheter i callas
pdfaPilot v5 (språk: engelska)
callas software/Four Pees presenterar PDF/A och nyheter i kommande pdfaPilot v5.
========================================================================
NewFormat AB - utsedd återförsäljare för axaio software, callas software och LuraTech i Norden och
Baltikum.

Vi gör analog och digital information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar för
framtiden.
========================================================================
Avsändare:
NewFormat AB
Smörblommegränd 14
SE-165 72 Hässelby, Sweden
Mobil: +46 (0)70 631 53 01
Webb: www.newformat.se
========================================================================
För avanmälan från framtida utskick, vänligen sänd e-post till/klicka på denna länk:
pdfa@newformat.se
Din e-postadress tas då bort från vår utsändningslista/framtida utskick.
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