Rosendahls inviterer
i samarbejde med PDF Association
til seminar om tilgængelig PDF
Til og fra Operaen

Vi henviser til Det Kongelige Teaters hjemmeside for information om
transport og parkering ved Operaen eller scan QR-koden her til højre:
http://kglteater.dk/praktisk-info/transport-og-parkering#Operaen

For yderligere information kontakt:
Jens Bjerre Kirkegaard
Tlf. (dir): 41 37 87 23
E-mail: jbk@rosendahls.dk

Rosendahls inviterer
i samarbejde med PDF Association
til seminar om tilgængelig PDF

Program:

Onsdag d. 31. oktober 2012 i Operaen, Ekvipagemestervej 10, 1438 København K

9.00 – 9.30:
9.30 – 9.45:
9.45 – 10.15:

Danmark har ratificeret FNs handicapkonvention. Det forpligter offentlige myndigheder til at
sikre, at al information og kommunikation, der lægges ud til borgerne, er tilgængelig for alle –
uanset handicap.

Der har længe været regler for tilgængelige hjemmesider i form af WCAG (Web Content
Accessibility Guidelines). Det er imidlertid først nu, at der er kommet en ISO-certificeret standard for tilgængelige PDF-filer. Standarden kaldes PDF/UA (Universal Accessibility) og giver
faste regler for, hvordan tilgængelige PDF-filer skal opbygges. Samtidig har den nye standard
givet forbedrede muligheder for at lave og teste denne type filer.
Rosendahls inviterer derfor i samarbejde med PDF Association repræsentanter for offentlige
myndigheder samt private virksomheder med en CSR politik til et gratis seminar om PDF og
tilgængelighed. På seminaret kan du opleve en række eksperter fra bl.a. Digitaliseringsstyrelsen, PDF Association, Access for All og Danske Handicaporganisationer.

Seminaret finder sted i foyeren i Operaen, onsdag den 31. oktober kl. 9-15.
Sådan tilmelder du dig

Det er gratis at deltage, og tilmelding foregår enten via rosendahls.dk/pdfseminar, ved at sende
en e-mail med navn, titel, e-mail-adresse og arbejdssted til pdfseminar@rosendahls.dk eller
henvend dig direkte til Jens Bjerre Kirkegaard på tlf.: 41 37 87 23. Tilmelding senest d. 24. oktober 2012. Bliver du forhindret i at deltage, skal du give besked til Jens senest d. 28. oktober. Ved
senere afbud eller udeblivelse opkræver vi kr. 350,- pr. person.
Rosendahls byder på lidt godt til ganen i løbet af dagen.
Med venlig hilsen
Rosendahls A/S

Sted og tid:

Operaen – 31. oktober klokken 9.00-15.00

Pause
10.30 – 11.00:
11.00 – 11.30:

Peter Søndergaard Dyrman (Aarhus Kommune) – Sådan sikrer vi
tilgængeligheden i webudvikling og i drift
Peter Houmann & Frederik Nelsson (Digitaliseringsstyrelsen)
– Standarder, krav og anbefalinger for tilgængelighed i den
offentlige sektor.

Frokost
12.30 – 13.15:
13.15 – 14.00:

Markus Riesch & René Jaun (Access for All) – What does it feel
like to depend on Assistive Technology?
Olaf Drümmer (Chairman, PDF Association) – PDF accessibility:
An introduction

Pause
14.15 – 14.45:

Markus Erle (Wertewerk) – How to create efficient accessible
PDFs from MS Word
14.45 – 15.00: Jens Bjerre Kirkegaard (Rosendahls) – Opsummering og paneldiskussion
Slut

Palle Rosendahl
Adm. Direktør

Registrering og morgenmad
Velkommen ved Palle Rosendahl (Adm. Direktør, Rosendahls)
Hans Rasmussen (Danske Handicaporganisationer) – Den handicappede offentligt aktives behov for ajourført information, også
når den formidles i sikker PDF-beskyttelse.

