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Ämne: OpenFormat Nyhetsbrev - nr1/2011
Från: NewFormat AB <nyhetsbrev@newformat.se>
Datum: 2011-04-12 22:40
Till: nyhetsbrev@newformat.se
OpenFormat är nyhetsbrevet för alla verksamheter som hanterar information och dokument i elektronisk form
där krav finns på att informationen är tillgänglig och läsbar även många år framåt i tiden
och där det behövs en strategi för att säkerställa att så är fallet.

Vänligen se instruktioner längst ned för avregistrering.

nr 1/2011
Nyhetsbrev ifrån NewFormat AB

INNEHÅLL
Öppna ditt kontor i molnet
OpenFormat uppmärksammar
i detta nummer...
Öppna dokumentformat

Öppna ditt kontor i molnet ...
... med åtkomst till kontorsdokument, affärsinformation, och kontorsprogramvara ....
överallt... via desktop, via moln/webb, via mobiltelefon eller annan mobil enhet.
Nu lanserar vi Oracle Open Office 3.3 och Oracle Cloud Office 1.0
Kontorsprogramvara som tjänst (SaaS) i eget moln eller i tjänsteleverantörs moln

för kontorsdokument
Lösningar och tjänster för
införande av öppna
dokumentformat
Nästa steg - en ny strategi

Kontakta oss här

(Klicka här om du ej kan se illustrationen/bilden ovan)

Ordbehandling, kalkyl, presentation, m.m. för desktop-/laptop webb och mobila enheter
(Apple iOS/iPad/iPhone och Google Android) baserat på öppna webbstandarder och öppna
dokumentformat.
I förra utgåvan av nyhetsbrevet OpenFormat, nr1/2010, belyste vi betydelsen av öppna
standarder och öppna dokumentformat samt lämpliga strategier för att förhindra inlåsning
i leverantörsspecifik teknik. Leverantörsinlåsning som innebär att IT-upphandlingar inte kan
konkurrenssättas på ett sunt sätt vilket leder till högre kostnader för användarna.
I detta nummer av OpenFormat presenterar vi tre spännande nyheter som möjliggjorts tack
vare spridningen av öppna standarder, innovativ webbteknik och stöd för ny funktionalitet i
mobila enheter.
Den snabba tekniska utvecklingen för med sig nya och innovativa sätt att utföra traditionellt
kontorsarbete till en allt lägre kostnad. Användare som tidigare enbart hade EN dator ! som
sitt arbetsredskap på sin fasta arbetsplats/kontoret kan nu via nätbaserade molntjänster
obehindrat arbeta ifrån valfri arbetsplats och med valfritt arbetsredskap:
Nyhet 1. Oracle Open Office och Oracle Cloud Office är en integrerad nätbaserad molntjänst
med samordningsfördelar som möjliggör nya sätt att arbeta. Alla medarbetare har tillgång
till den information som man behöver och alla kan utföra tjänster oavsett tid och geografisk
belägenhet. Egenskaper som behövs för att moderna organisationer, arbetsgrupper och
anställda skall kunna nå sina mål. Läs mer här.
Nyhet 2. Oracle Open Office Enterprise Integration möjliggör samverkan mellan centr! ala
affärssystem och klientdatorer med Oracle Open Office Enterprise Edition. Därmed
försvinner behovet av Microsoft Office
på klientdatorerna (fördel: lägre direkta
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Resurser/Datablad
Nu införs ODF och PDF/A-1

Oracle Open Office

Oracle Open Office Enterprise
Integration

Oracle Open Office EE
Analysis Wizard

Oracle Cloud Office

Oracle Open Office,
funktionalitet

Oracle ODF Plugin for

licenskostnader!) utan krav på förändring av bakomliggande system. Läs mer här.
Nyhet 3: Oracle ODF Plugin for Microsoft Office - läs, redigera och spara dokument i
OpenDocument Format (ODF) med Microsoft Office.
Modernisera Microsoft Office till att klara dagens krav på stöd för öppna standarder - inför
stöd för OpenDocument Format. Till följd av att stödet för ODF är undermåligt i Microsoft
Office har många organisationer och användare hittills utestängts från möjligen att införa
öppna dokumentformat i sin verksamhet. Med Oracle ODF Plugin for MS Office kan nu även
alla användare av Microsoft Word, Excel och PowerPoint läsa, redigera och spara sina
dokument i formatet OpenDocument Format (ODF). Mer behövs inte för att snabbt komma
igång och införa ODF som strategiskt format. Läs mer här.
Acceptansen av öppna dokumentformat ökar världen runt och många länder inför nu dessa
(se en lista här).
NU är tiden inne för att införa öppna och standardiserade dokumentformat för
kontorsdokument även på svensk företags-/organisationsnivå. OpenDocument Format
(ODF) och Portable Document Format/Archive (PDF/A-1) är sedan länge både svensk
SIS-standard och Internationell ISO-standard. Genom att spara verksamhetskritisk
information i dessa dokumentformat säkerställes att information som hanteras av
kontorsprogramvara och sedan lagras i dokumenthanterings-/arkivsystem och
verksamhetssystem/affärssystem är tillgänglig även i framtiden.

Microsoft Office

Alla verksamheter vinner p&! aring; att införa och tillämpa standarder. Standardisering
möjliggör införandet av alternativa och mer kostnadseffektiva IT-lösningar.

Oracle Open Office Server

Öppna ditt sinne för möjligheterna med molnet.
NewFormat AB hjälper dig att "öppna kontor i molnet" med Oracle Open Office och Oracle
Cloud Office samt OpenDocument Format.

Support

Välkommen att kontakta oss här.
Utbildning

Tjänster/Migrering

Prisexempel

Bästa hälsningar,
Kent Åberg, vd
070-631 53 01
Kontakta NewFormat

Upp
ANDRA NYHETER

NewFormat AB
Oracle Silver Partner

OpenFormat uppmärksammar i detta nummer...

Oracle Open Office 3.3 och Oracle Cloud Office 1.0
Kontorsprogramvara som tjänst (SaaS) i eget moln eller i tjänsteleverantörs moln
n

Fokus:
Öppna standarder som är fritt
tillgängliga och
implementerbara därigenom bidrar vi till att
sänka våra kunders
it-kostnader.

EUs digitala agenda:
European Cloud Computing
Strategy - baseras på öppna
och standardiserade API'er,
dokument- och dataformat.
(Klicka här om du ej kan se illustrationen/bilden ovan)

Nyheter ifrån ODF Alliance.
ODF Alliance främjar öppna
standarder och OpenDocument
Format.
Rekommenderad läsning:

Ordbehandling, kalkyl, presentation, m.m. för desktop/laptop, webb och mobila enheter
baserat på öppna webbstandarder och öppna dokumentformat/OpenDocument Format
(ODF).
Oracle Cloud Office integrerat med Oracle Open Office Enterprise Edition möjliggör åtkomst
till samt delning av kontorsdokument inom arbetsgrupper ifrån valfri arbetsmiljö - dator
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ODF Alliance
ODF fyller 5 år
State of ODF & outlook for

(Windows, Mac, Linux/, Solaris) eller telefon/mobil enhet (Apple iOS iPhone/iPad och Google
Android) - och är även kompatibelt med de leverantörsspecifika dokumentformaten i MS
Office. Oracle Cloud Office kan installareras som molnbaserad fleranvändarmiljö inom alla
typer av organisationer eller erbjudas som molntjänst av tjänsteleverantör till egna
företagskunder och/eller enskilda personer. Användare av OpenOffice[.]org kan med Oracle
Cloud Office hantera molnbaserade dokument. Läs mer här.

2010
Oracle Open Office 3.3 Enterprise Integration
Integration med affärslösningar som helt ersätter MS Office

ODF Alliance Newsletter,
2010/Feb.
ODF Alliance Newsletter,
2010/Oct.
ODF Alliance NewsLetter,
2011/Feb.

Länkar
Document Freedom Day,
25 mars 2011
European Commission:
ISA/Interoperability Solutions
for European Public
Administrations

Regeringens E-delegation
- Öppna standarder (ODF, m.fl.)
rekommenderas som
förstahandsval
Riksarkivet
- Föreskriver PDF/A-1 som

(Klicka här om du ej kan se illustrationen/bilden ovan)

Oracle Open Office Enterprise Integration ger full integration av Oracle Open Office
Enterprise Edition och Oracles affärslösningar Oracle Business Intelligence och Oracle
E-Business Suite samt med Microsoft SharePoint, Alfresco CMS, MySQL och Oracle
JDeveloper för utveckling av Java-baserade SOA-tillämpningar. Därmed ersättes det
hittillsvarande behovet av Microsoft Office helt och hållet (fördel: sänkta licenskostnader)
utan att någon förändring krävs av bakomliggande system. Läs mer här.
Oracle ODF Plugin for MS Office
Mer behövs inte för att MS Office användare
snabbt skall komma igång med öppna dokumentformat/OpenDocument Format (ODF)

arkiveringsformat

i
samverkan (KIVOS) går
före
Svenska kommuner

- Inför ODF och PDF/A-1
NewFormat AB
Startsida
Senaste nytt (svenska)
Breaking News (English)
Produkter/Tjänster
Erbjudanden
Kontakt

(Klicka här om du ej kan se illustrationen/bilden ovan)

Anpassa MS Office snabbt och enkelt till öppna standarder. Med Oracle ODF Plugin for MS
Office kan nu även användare av Microsoft Office Word, Excel och PowerPoint läsa, redigera
och spara sina kontorsdokument i formatet OpenDocument Format (ODF). Denna plugin
fungerar med MS Office 2000, MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010 och MS
Office XP på operativsystemen Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista och
Windows 7. Läs mer här.
Öppna och leverantörsneutrala dokumentformat

Nästa steg - En ny strategi för införande av öppna dokumentformat

Kontakta NewFormat
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Upp

Öppna dokumentformat för kontorsdokument:

(Klicka här om du ej kan se illustrationen/bilden ovan)

* OpenDocument Format (ODF)

* Portable Document Format/Archive (PDF/A-1)
ODF och PDF/A-1 är exempel på en ny generation av s.k. "öppna dokumentformat" för
kontorsdokument (såsom kalkylark, textdokument och presentationer). Det är
dokumentformat som är helt leverantörs-, datorsystems- och tillämpningsneutrala och som
säkerställer att ett dokument vid ett senare tillfälle presenteras med det innehåll och med
den layout det hade vid upprättandet.
Detta helt oberoende av den tillämpning (programvara) som dokumentet framställdes i, helt
oberoende av det IT-system som tillämpningen kördes på vid dokumentets framställande,
och helt oberoende av leverantören av tillämpningen respektive IT-system.
ODF formatet används för strukturerade och formaterade dokument som fortfarande är
under bearbetning (redigerbara). När dokumentet väl är klart och färdigredigerat lagras d! et
lämpligen i formatet PDF/A-1 (PDF/A-1 kombinerar de generella egenskaperna i
PDF-formatet med egenskaper som krävs för långtidsarkivering av dokument).
Filnamnsändelser
Filnamnsändelser används för att ange filformat för ett visst dokument. Vanligen
förekommande filnamnsändelser för leverantörsspecifika format är .doc, .ptt, och .xls .
Motsvarande filnamnsändelser för ODF-dokument är:
.odt - Text
.ods - Kalkylark (Spreadsheet)
.odp - Presentation
.odg - Teckning (Graphic)
.odb - Databas
.odf - Formel (Math)
För PDF/A-1 dokument används filnamnsändelsen .pdf
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Både ODF och PDF/A-1 är svensk och internationell standard.
En öppen dokumentstandard kännetecknas av (åtminstone) följande egenskaper:
Utvecklad, underhållen och kontrollerade av en öppen standardiseringsorganisation
En organisation vars utvecklings- och styrmetodik är väl definierad,
samverkansinriktad, demokratisk och inkluderande.
Publicerad utan några restriktioner eller krav på royalties
Fritt tillgänglig att tillämpas av vem som helst
Helt och fullt implementerad
Referensimplementationer tillgängliga ifrån flera oberoende utförare och på flera olika
plattformat (datorsystem) utan krav på beaktande av intellektuella rättigheter
(Intellectual Property/IP) till den teknik som krävs för att genomföra
implementationen.
Fördelar med öppna standarder:
Ägandeskapet över den egna informationen
Dokuments innehåll/information är tillgänglig, läsbar, redigerbar och lagringsbar för
användaren oberoende av leverantör, teknik/datorplattform och tillämpning som
användes då den skapades och sparades/lagrades. Informationen tillhör därmed
användaren
och
inte
längre
leverantören
av
kontorsdokumentslösningen/programvaran.
Tillgång till informationen
En öppen standard baserad på en öppen specifikation säkerställer att användare alltid
(på egen hand eller via externt stöd) har tillgång till dokumentets information.
Interoperabilitet
Innehållet/Informationen kan utan begränsningar bearbetas av andra tillämpningar i
andra miljöer.
Konkurrens
Ökad leverantörskonkurrens till följd av öppna standarder möjliggör för många
leverantörer att erbjuda lösningar med olika egenskaper och olika priser.
Valfrihet
Ökad möjlighet att välja den lösning och leverantör som passar bäst för den egna
organisationens verksamhet.
Lägre kostnader
Öppen och fri konkurrens mellan leverantörer av tillämpningar som använder den
öppna standarden i sina produkter och lösningar medför att användaren inte tvingas
acceptera en viss leverantörs erbjudande/tillämpning för att få tillgång till sin egen
information.
Innovation
Den öppna standarden utgör en bas/plattform som alla verksamheter och leverantörer
kan använda för att utveckla och distribuera nya tillämpningar och tjänster.
Bevarande av kulturarv
Möjliggör och säkerställer att viktig information är tillgänglig och läsbar långt in i
framtiden och för kommande generationer.
Leveranstörspecifika dokumentformat medger inte ovanstående fördelar.
Läs mer här:
- ODF - OpenDocument Format OASIS Standard (ISO/IEC 26300)
- PDF/A-1 - Portable Document Format/Archive Standard (ISO 19005-1)
- Se här en lista över länder som nu inför ODF
- Regeringens E-delegation rekommenderar öppna standarder (ODF
försthandsval
- Riksarkivet föreskriver PDF/A-1 som arkiveringsformat
- Svenska kommuner i samverkan (KIVOS) går före - inför ODF och PDF/A-1

m.fl.)

som

Läs mer om lösningar och tjänster för införande av öppna dokumentformat här.
Kontakta NewFormat

Upp
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Lösningar och tjänster
dokumentformat:

för

införande

av

öppna

Oracle Office - Strategi och lösningar
* Oracle Cloud Office 1.0
* Oracle Open Office Enterprise Edition 3.3
* Oracle Open Office Enterprise Integration
* Oracle ODF Plugin for MS Office
* Oracle Open Office Server PDF Converter
* Oracle Premier Support
* Oracle University utbildning på Oracle Open Office / OpenOffice[.]org
* ...samt NewFormats strategi- och migreringstjänster

(Klicka här om du ej kan se illustrationen/bilden ovan)

Oracle Office produktfamilj

Oracle
Office
produktfamilj
erbjuder
lösningar
för
professionella
användare/företagskunder med stark integration med affärslösningar för Business
Intelligence (BI) och Content Management (CM) och med säker åtkomst till
kontorsdokument och kontorsprogramvara...överallt...via desktop, via moln/webb, via
mobil, .... via Oracle Open Office och Oracle Cloud Office.
Läs mer om Oracles strategi och roadmap här.
Oracle
bygger
två
olika
distributioner
av
en
desktop-/klientdator-baserad kontorsprogramvara, dels

gemensam

kodbas

för

- Oracle Open Office,
den kommersiella utgåvan med fulla leverantörs- och produktgarantier samt juridiskt
skydd ifrån Oracle, och dels

- OpenOffice[.]org,
som är den ideella utgåvan vilken byggs i samverkan mellan frivilliga intressenter
(öppen källkod är tillgänglig). Oracle utgör garant, drivkraft och största bidragsgivare
till OpenOffice[.]org som är världens mest framgångsrika projekt och produkt som
baseras på öppen källkod.

Oracle Open Office erbjuds i sin tur i två olika versioner,

Oracle! Open Office Enterprise Edition

och Oracle Open Office Standard Edition.

Både Oracle Open Office och OpenOffice[.]org är kompatibla med Microsoft Office till
en bråkdel av dess licenskostnad. Dock skiljer sig upplåtelseformerna åt, dvs. hur man
som användare får installera och använda programvaran, och rättigheten att ställa
krav på leverantören, där man som betalande kund av användarlicenser för Oracle
Open Office alltid behandlas med prioritet; motsvarande leverantörsåtagande finns ej
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för OpenOffice[.]org
Oracle Open Office och OpenOffice[.]org använder filformaten ODF och PDF/A-1 och
klarar naturligtvis även av att hantera de leverantörsspecifika dokumentformat som
används i Microsoft Office MS Word (.doc/.docx), MS Excel (.xls/.xlsx), och MS
PowerPoint (.ppt/.pptx).
NewFormats produkter och tjänster i samverkan med Oracle:

* Oracle Cloud Office
Oracle Cloud Office är en webb- och mobilbaserad implementation av
kontorsprogramvaran Oracle Open Office som molntjänst (SaaS) för mobila användare
som använder webb- och/eller mobila enheter i sitt arbete. Ger tillsammans med
Oracle Open Office Enterprise Edition eller stöd för att redigera, publicera och dela
dokument via desktop/laptop, webb eller mobil enhet (Apple iOS/iPhone/iPad eller
Google Android). Baserat på OpenDocument Format (ODF) och moderna
webbstandarder. Ger stöd för webbaserade presentationer, nätbaserade grupparbeten
och mobilt kontorsarbete samt interaktion med bloggar ! och wikis.
Erbjuds i två olika versioner, dels
- Oracle Cloud Office Professional Edition
som är en molnbaserad fleranvändarmiljö för alla typer av organisationer oavsett
storlek.
Indikativ prisnivå Oracle Cloud Office Professional Edition:
~640kr/användare!
Läs mer här eller i vårt datablad
och dels
- Standard Edition
för telekom-/tjänsteleverantörer som vill erbjuda en molnbaserad kontorsmiljö för
sina egna kunder - företagskunder och/eller konsumenter - eller till alla användare
av OpenOffice[.]org.
Indikativ prisnivå Oracle Cloud Office Standard Edition:
Kontakta NewFormat för pris

Läs mer här eller i vårt datablad

* Oracle Open Office Enterprise Edition
Professionell desktop-baserad kontorsprogramvara för alla organisationer som
uppskattar flerspråksstöd, multiplattforms-/blandade miljöer med Windows, Mac OS
X, Linux, och Solaris.
Med programvaran kommer även verktyg och hjälpmedel för att underlätta
installation, utveckling av egna tillämpningar, systemadministration och underhåll av
stora installationer genom en effektiv hantering av dagsaktuella kodrättelser, patchar
och uppdateringar, samt hjälpmedel för analys av MS Office dokument inför migrering
till öppna dokumentformat (dessa hjälpmedel ingår ej i OpenOffice[.]org). Se även
Oracle Open Office Enterprise Integration nedan för integration med affärssystem.
Rekommenderas
för
företagskunder
som
prioriterar
väsent!
ligt
lägre
licensenskostnader än för MS Office.
Indikativ prisnivå: ~640kr/användare!
Läs mer här eller i vårt datablad
* Oracle Open Office Enterprise Integration
Oracle Open Office Enterprise Integration upprättar samverkan mellan befintliga
centrala affärssystem och klientdatorer med Oracle Open Office Enterprise Edition.
Oracle Open Office Enterprise Edition ersätter sätter därmed fullt ut Microsoft Office
(till lägre licenskostnader!) utan krav på förändring av bakomliggande system. Oracle
Open Office Connector Professional ingår i Oracle Open Office Enterprise Edition för
integration med Oracle Business Intelligence Server, Oracle E-Business Suite Server,
Microsoft SharePoint Server, Alfresco CMS och MySQL databas samt med Orace
JDeveloper.
Rekommenderas
för
företagskunder
som
prioriterar
väsentligt
lägre
licensenskostnader än f&o! uml;r MS Office.
Indikativ prisnivå: Ingår i Oracle Open Office Enterprise Edition
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Läs mer här eller i vårt datablad
* Oracle ODF Plugin for MS Office
Oracle ODF Plugin for Microsoft Office är ett programvarutillägg som anpassar
Microsoft Office till att läsa, redigera, och spara dokument i formatet OpenDocument
Format (ODF).
Rekommenderas för alla användare av MS Office som har giltiga licenser för MS Office
och som behöver anpassa MS Office för att hantera ODF dokument.
Denna tilläggsprogramvara fungerar med Microsoft Office 2000, Microsoft Office 2003,
Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, och Microsoft Office XP och stöder
Microsoft Word, Excel och PowerPoint på följande operativsystem Microsoft Windows
2000, Windows XP, Windows Vista och Windows 7.
Indikativ prisnivå: ~640kr/användare!
Läs mer här eller i v&ar! ing;rt datablad

* Oracle Open Office Server
Serverbaserad konvertering av stora mängder dokument i olika dokumentformat till
PDF/A-1 för långtidsarkivering av dokument. Kan via SDK anpassas till att utgöra
konverteringsmotorn i webbaserade ärendehanteringssystem.
Rekommenderas för alla verksamheter som har stora krav på konverteringsprestanda.
Prestanda: Konverterar fler än 48.000 en-sidiga dokument per timma på ett
Oracle/Sun-system med 2 Sockets / 4 Cores.
Indikativ prisnivå: Från ~39.165kr (pris beror på antal processorkärnor
serversystemet)
Läs mer här eller i vårt datablad
* Utbildning
Vi utbildar era medarbetare så att de med rätt kunskap kan långtidssäkra er
information. Vi erbjuder såväl lärarledd klassrumsundervisning (även i kundens
lokaler) som självstudier med efterföljande certifiering. Naturligtvis används då
kursmaterial ifrån Oracle University.
Introduktionskursen "Oracle Open Office / OpenOffice[.]org för MS Office användare"
rekommenderas för alla användare av MS Office vilka snabbt behöver komma igång
med Oracle Open Office/OpenOffice[.]org och för att migrera MS Office dokument till
bevarandeformaten ODF och PDF/A-1.
Läs mer här eller i vår kurskatalog
* Support
NewFormat erbjuder Oracle Premier Support för både Oracle Open Office och
OpenOffice[.]org ifrån Oracle; ingen annan leverantör har motsvarande kompetens och
supportresurser för att stödja er verksamhet.
Läs mer här

* NewFormat strategi- och migreringstjänster
Konsulttjänster från NewFormat i form av utredning och utvärdering som underlag för
strategiskt beslut om införande av öppna dokumentformat (ODF och PDF/A-1) i
verksamheten; inventering och analys av befintliga dokumentmallar och makron;
migrering av information till öppna dokumenformat; införande av Oracle Open Office
Enterprise Edition/OpenOffice[.]org; samt utbildning.
Läs mer här om verksamheter som har anledning att nu införa öppna dokumentformat.
Välkommen att ta nästa steg med NewFormat!
Kontakta NewFormat

Upp

Nästa steg - en ny strategi...
* ...för införande av öppna standarder
Spara all egen information i öppna dokumentformat
I en tid när IT-leverantörer, deras teknik och produkter kommer och går är det
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uppenbart att en dokumenthanteringsstrategi baserad på viss leverantör och/eller
dennes leveratörsspecifika lösningar inte längre är en uthållig strategi för framtiden,
den tiden är förbi. En strategi som baseras på öppna standarder är dock en uthållig
och framtidsbeständig strategi. De ISO-standardiserade öppna dokumentformaten
OpenDocument Format (ODF) och Portable Document Format/Archive (PDF/A-1) är
därvid det naturliga valet för all hantering av information i kontorsdokument. En
verksamhets hela kedja av IT-stöd (alltifrån de enskilda användarnas
kontorsprogramvara, via verksamhets-/affärs-/dokumenthanterings-/arkivsystem till
de centrala IT-systemen) måste fullt ut! ge stöd för öppna standarder. Endast då
säkerställs att ett och samma kontorsdokument transparent kan hanteras av
samverkande användare och organisationer över tid. Endast då är dokument
framtidsbeständiga. Endast då är värdefull information garanterat tillgänglig, nu och i
framtiden.
NewFormat hjälper er verksamhet till att bli oberoende av traditionella IT-leverantörer
och deras prioritering av stängda format. NewFormats mission är att erbjuda
kostnadseffektiva lösningar baserade på öppna standarder som är fritt tillgängliga och
implementerbara - därigenom bidrar vi till att sänka våra kunders it-kostnader.
Läs mer om våra lösningars prisnivåer här eller i vårt datablad.
Vi erbjuder er hjälp med strategi för att framtidssäkra information i öppna
dokumentformat samt verktyg för inventering/analys av befintliga dokument, mallar
och makron inför migrering till ODF och PDF/A-1, och en mode! ll för framgångsrik
samexistens med dokumentformaten i MS Office.
Läs mer här om vem som har anledning att bry sig om öppna dokumentformat.
Välkommen att kontakta NewFormat för en ny strategi.
Kontakta NewFormat
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