
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 för framtiden
och för så många som möjligt.

Vänligen se instruktioner längst ned för avregistrering.
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Nyhet 1: axaio MadeToTag - Tillgänglig PDF ger din byrå nöjdare kunder och lönsammare
PDF-publiceringsprojekt.

                  

 
 
axaio MadeToTag tar dina PDF-projekt i Adobe InDesign snabbare till "universellt tillgänglig PDF".

axaio MadeToTag är en plugin till Adobe InDesign CS5.5, CS6 och CC för snabbare strukturtaggning
som kompletterar och
kraftfullt utökar InDesigns befintliga stöd för att strukturera semantiskt innehåll och skapa väl taggade
PDF/UA-dokument.
PDF/UA är ISO-standarden för universellt tillgänglig PDF.

Med axaio MadeToTag arbetar du snabbare, smartare och lönsammare - tack vare ett unikt och
lättarbetat arbetsflöde:
- i 7 korta steg skapar du PDF/UA-kompatibla dokument (Klicka på bilden):
 

           

Steg 1. Definiera och granska styckeformatstaggar för export.
Steg 2. Strukturera innehåll i artiklar och granska läsordning.
Steg 3. Granska och redigera med avseende på alternativ text.
Steg 4. Granska och redigera med avseende på metadata.
Steg 5. Granska och ange språk.
Steg 6. Ange taggar för tabellstrukturer.
Steg 7. Skapa/exportera taggat dokument som universellt tillgänglig PDF (PDF/UA).
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Klicka här för att ladda ned axaio MadeToTag folder "Tagged PDF - fast and reliable from within
Adobe InDesign".

axaio MadeToTag - genererar taggade PDF-dokument med hög tillförlitlighet och kvalitet.
(Klicka på bilden för exempel på ett vältaggat och PDF/UA-kompatibelt dokument):
 

           
 
axaio MadeToTag finns på svenska, danska, engelska, franska, holländska, italienska, portugisiska,
spanska och tyska.

        

Klicka här för att ladda ned PDF Associations folder om PDF/UA-standarden för universellt
tillgänglig PDF.

Välkommen att kontakta NewFormat för mer information om axaio MadeToTag.
e-post: madetotag@newformat.se, webb: www.madetotag.newformat.se

Klicka här om du först vill ladda ner och prova axaio MadeToTag utan kostnad

Kalender - PDF-händelser

 

12-14 juni 2014: PUBKON 2014, Berlin.
axaio software presenterar hur axaio MadeToTag underlättar att skapa PDF-dokument som är
tillgängliga för alla.
 
16-17 juni 2014: PDF Association: PDF Days Europe 2014, Maternushaus, Köln.

16 juni: Utbildningsdag (sälj- och produktneutral utbildning):
Sessioner om olika PDF-standarder, inklusive PDF/A, PDF/UA, PDF/X, PDF/VT, PDF/E
och PDF själv.
17  juni: Lösningsdag (sälj- och marknadsföringsneutral informationsdag):
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Sessioner om PDF-relaterade strategier, koncept, lösningar och best practises.

Året runt: PDF Association webb om PDF-standarder
Följ utvecklingen, läs om nyheterna, dela erfarenheter. 

========================================================================

NewFormat AB - Solution Partner för axaio software, callas software, LuraTech, Twixl media i Norden
och Baltikum.

Vi gör information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar för framtiden för så många
som möjligt.

========================================================================

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:
avreg@newformat.se
Din e-postadress tas då bort från vår utsändningslista/framtida utskick.
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