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OpenFormat är nyhetsbrevet för alla verksamheter som hanterar information och dokument i elektronisk form
där krav finns på att informationen är tillgänglig, sökbar, läsbar och användbar även många år framåt i tiden
och där det behövs en strategi för att säkerställa att så är fallet.

1/2012

NewFormat löser PDF-problem.
Vi har verktygen för att hantera PDF, PDF/A, PDF/X,…. för prepress, print, publishing och
långtidslagring/e-arkivering.
Verktyg och tjänster som hjälper företag, myndigheter och e-arkiv att
automatisera, effektivisera, standardisera och optimera PDF-baserade
produktionsflöden för prepress, print, publishing och långtidslagring/e-arkivering.

Nyhet 1:
callas pdfaPilot och pdfToolbox - verktyg för prepress, print, publishing och e-arkivering

callas pdfaPilot - för arkivering/e-arkivering och långtidsbevaring av dokument.
Marknadens ledande verktyg för PDF-till-PDF/A-konvertering.
Arkivhuvudmän för e-arkiv måste kunna påvisa att lagrade dokument är äkta, tillförlitliga,
fullständiga, oförändrade, och användbara över tid, och för att uppnå detta krävs att
lagrade PDF-filer uppfylla den internationella standarden ISO 19005-1:2005,
mer känd som PDF/A.

Med pdfaPilot verifieras att elektroniska dokument uppfyller PDF/A standarden.
Icke-kompatibla PDF-filer korrigeras enkelt och sparas därefter som giltiga PDF/A dokument.
pdfaPilot är det ideala verktyget för företag, myndigheter, e-arkiv med flera för att garantera
att verksamhetens dokument verkligen uppfyller standarden för PDF/A och därmed är läsbara
- nu och i den oförutsägbara framtiden.
Referenser:
- EU Publications Office: Strategiskt val/obligatoriskt användande av PDF/A.
Konverterade 11 millioner dokumentsidor (papper) till digitala PDF/A-dokument
för långtidsarkivering i digitalt bibliotek/e-arkiv.
- Handelskammare, Italien: PDF/A-validering av alla dokument i bolagsregister.
- Trycksaksproducent för offentlig sektor, Danmark: Konvertering av dokument
(MS Office Word, Adobe InDesign, PDF) till PDF/A, inklusive PDF-taggning med
axaio MadeToTag för att göra innehållet i PDF-dokumenten tillgängligt för alla.

1 av 4

2013-11-30 21:23

about:blank

callas pdfToolbox - för verifiering, korrigering, färghantering och optimering av PDF-filer
pdfToolbox - robust och skalbart verktyg för förhandskontroll/preflight och korrigering av PDF-filer.
Inkommande PDF-material anpassas snabbt (via visuell inspektion och automatisk korrigering)
till önskad produktionsprocess för att garantera en godkänd slutprodukt.
Används inom prepress, print/tryck och digital publicering av designers, förlag, reklambyråer,
förpackningsindusti, tryckerier, med flera, för att skapa, producera och distribuera digitalt material
under optimala produktionsförhållanden.
Med pdfToolbox utgör inte längre den traditionellt långa produktionskedjan för förlagsprodukter
ett hinder för slutresultatets tillförlitlighet.
Referenser:
- Tryckeri, England: Automatisk validering och anpassning av inkommande PDF-filer till rätt
tryckformat.
- Tryckeri, New Zealand: Uppladdningsportal för tryckunderlag / Automatiskt system för
kvalitetskontroll.

Nyhet 2:
axaio - MadeTo... - för effektivisering och standardisering av produktionsflöden för prepress,
print och publishing, inkl. PDF-taggning

För effektivisering och standardisering av produktionsflöden för prepress, print och publishing,
inklusive taggning och innehållskorrigering, av PDF-filer skapade med Adobe® InDesign®,
Adobe® Illustrator®, Adobe® InCopy® och QuarkXPress®.
Integreras som plugin sömlöst i publiceringssystem såsom vjoon K4, WoodWing Enterprise 7,
Van Gennep PlanSystem4 och Quark Publishing System.
Används av reklamföretag, förlag, katalogproducenter, grafisk industri, förpackningsindustri
och redaktionella miljöer världen runt.
axaio MadeToPrint - Effektiviserar framtagningen av korrekta PDF-underlag för prepress, print och
publishing samt export av PDF-filer.
axaio MadeToCompare - Förändrings- och versionskontroll av dokument för förlag, redaktionella
team, arbetsgrupper.
axaio MadeForLayers - Hanterar flera dokumentlager (vyer) och flera versioner (olika språk /
regionala varianter) av ett och samma dokument.
axaio MadeToTag - PDF-taggning. Gör PDF-innehåll tillgängligt för alla - enkelt, snabbt tillförlitligt.
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Referenser:
- Tidningsförlag, Frankrike, med stor portfölj av tidskrifter, tv-guider, specialtidskrifter och
engångspublikationer:
Tillbringar nu 10% mindre arbetstid per utgåva och risken för mänskliga misstag har minskat
drastiskt,
vilket gett bättre handläggningstider, förbättrad lönsamhet och högre produktivitet.

Nyhet 3:
Indellient - Asset Conversion Inspector - för migrering till öppna dokumentformat/ODF

Indellient Asset Conversion Inspector
Tjänst för inventering och analys av befintliga kontorsdokument - MS Office (.doc/.docx, .xls/.xlsx,
.ptt/.pptx) som stöd för migrering till öppna dokumentformat OpenDocument Format (ODF).
Inklusive utförlig rapport om lämpliga/nödvändiga korrigeringsåtgärder för en framgångsrik migrering.

Boka gärna online-demonstration eller kontakta oss för att prova kostnadsfritt.

Vi gör analog och digital information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar för
framtiden.
Välkommen att kontakta NewFormat för information och beställning:
e-post: openformat@newformat.se , webb: www.newformat.se
========================================================================
Avsändare:
NewFormat AB
Smörblommegränd 14
SE-165 72 Hässelby, Sweden
Mobil: +46 (0)70 631 53 01
Webb: www.newformat.se
========================================================================
NewFormat AB utsedd återförsäljare för Norden och Baltikum av
- NDS Aivika™ / ScannerVision™ Document Management Automation Solutions
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- Indellient Document Migration Solutions and Services:
Asset Conversion Inspector (ACI), Document Conversion Services (DCS)
- callas software / pdfToolbox och pdfaPilot för teknisk förhandskontroll (preflight),
korrigering, färghantering och optimering av PDF-filer för prepress, print,
digital publicering, dokumenthantering, samt för arkivering/e-arkivering
och långtidsbevaring av dokument.
- axaio software / MadeToPrint, MadeToCompare, MadeforLayers, MadeToTag
effektiviserar och standardiserar produktionsflöden av korrekta PDF-underlag
för prepress, print och publishing.
========================================================================
NewFormat gör information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar för framtiden.
Vi erbjuder kostnadseffektiva IT-lösningar för dokumenthantering baserade
på erkända öppna standarder som är fritt tillgängliga och implementerbara.
Spara pengar genom att arbeta smartare - spara värdefull information i öppna dokumentformat:
OpenDocument Format (ODF) och Portable Document Format/Archive (PDF/A).
========================================================================
Avanmälan från framtida utskick - klicka här.
Klicka sedan i nästa steg på knappen märkt "Uppdatera".
Då tas din e-postadress bort från utsändningslistan/framtida utskick.
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