Pressmeddelande
Få koll på dina PDF-filer
Kvalitetssäkra dem inför tryck, publicering och långtidsarkivering.

callas software inkluderar kraftfulla PDF-verktyg för
desktop-användning utan kostnad.
Berlin, 4 februari 2021 – callas software, ledande leverantör av
automatiserade PDF-lösningar för kvalitetssäkring av arbetsflöden för
tryck och publicering samt långtidsarkivering, har lagt till åtta
gratisverktyg till desktop-versionerna av sina produkter pdfaPilot och
pdfToolbox. Dessa kraftfulla desktop-verktyg ger professionella
användare och utvecklare detaljerad insikt i PDF-filers tekniska status,
inklusive filernas interna struktur, teckensnitt och metadata som
används, samt eventuella ingående DPart- eller taggningsstrukturer.
Användare kan till och med extrahera streckkoder och QR-koder, och
testläget "Test Mode” gör det möjligt att validera jobbprofiler.
“Våra nya desktop-verktyg ger professionella användare och utvecklare
detaljerad insikt i PDF-filers tekniska status vilket väsentligt underlättar
bearbetningen” förtydligar Dietrich von Seggern, vd för callas software.
”Nu erbjuder vi alla möjligheten att, utan kostnad eller andra skyldigheter,
praktiskt utforska och implementera användandet av de allra senaste PDFstandarderna i arbetsflöden inom prepress, tryckproduktion, förpackningsproduktion, digital publicering och digital arkivering” säger Kent Åberg, vd för
NewFormat AB som är återförsäljare för callas software.

Följande desktop-verktyg ingår utan kostnad:
•

Undersök PDF
Denna funktion ger en inblick i den interna strukturen i en fil, erbjuder
en mängd olika vyer som avslöjar funktioner som aktuell innehållsström eller andra resurser såsom teckensnitt, ICC-profiler och mer.
Verktyget är även mycket användbart för att finna ogiltiga PDF-filer.

•

Undersök teckensnitt
Kompleterar ”Undersök PDF”.
Detta verktyg låter användare analysera inbäddade teckensnitt,
inklusive deras interna kodning eller glyfer.

•

Undersök metadata
Detta verktyg kan användas för att extrahera eller exportera både
metadata i ett PDF-dokument och metadata relaterade till bilder i
dokumentet.

•

Undersök lager
Lagerutforskaren visar en lista över alla lager i dokumentet
samt deras synlighetsinställning. Stöder även metadata enligt ISOstandarden för bearbetningssteg (processing steps).

•

Undersök taggning
Detta verktyg visualiserar en fils interna taggningsstruktur och
ingående element såsom rubriker, stycken eller bildtexter.

•

Visa DPart metadata
Denna förhandsgranskare identifierar all DPart-information som
gäller sidor eller sidregioner, vilket gör det enklare att konfigurera
automatiska DPart-baserade processer.

•

Extrahera streckkoder och QR-koder
Genom att analysera streckkoder och QR-koder, levererar detta
verktyg både kodade data och alla parametrar som är relevanta för
utskrift, såsom reduktion av streckkodsbredd och modulbredd.

•

Testmod
Detta verktyg låter användare testa, förbättra och exportera vilken
profil som helst med valfri testfil.
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För mer information och nedladdning för egen test och användning utan
kostnad, se NewFormats webbplatser:
- callas pdfToolbox Desktop - http://pdftoolbox.newformat.se
och/eller
- callas pdfaPilot Desktop - http://pdfapilot.newformat.se
Du kan använda verktygen utan kostnad och utan att behöva aktivera din
licens.

Bilagor - Bilder
- callas pdfToolbox Switchboard Free Tools
- callas pdfaPilot Switchboard Free Tools
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Om callas software:
callas software löser komplexa PDF-utmaningar. Som teknikinnovatör
utvecklar callas software PDF-teknik för publicering, tryckproduktion,
dokumentutbyte och arkivering av dokument.
callas softwares lösningar används av arkiv, designers, medieförlag,
reklambyråer, tryckerier, förpackningsindustri, m.fl., för att producera och
distribuera digitalt material baserat på PDF-teknik under optimala
produktionsförhållanden.
Många globala OEM-kunder integrerar PDF-teknik från callas software i sina
egna lösningar; ibland dessa märks Adobe, Aleyant, Caldera, d.velop, EFI,
Foxit, HP, InfraLOgic, Kodak, Konica Minolta, Mitsubishi,Seal Systems, SER
Group, Quark Software Inc., Rochester Software Associates, Xerox, ...
Om NewFormat AB
NewFormat, Stockholm, gör digital information permanent tillgänglig, sökbar,
läsbar och återanvändbar för framtiden och för så många som möjligt.
NewFormat är partner och återförsäljare i Norden och Baltikum av
ledande PDF-teknik och lösningar från callas software.
Vi erbjuder tillämpningar och tjänster för dokumenthantering, inklusive
tillgänglig
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