
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.
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Nyhet: Twixl Publisher - Ny plattform för publicering på surfplattor - Nu enklare än någonsin!

Alla som kan använda Adobe® InDesign® kan använda Twixl Publisher för digital publicering
på surfplattor

Kreatörer, förlag, kommunikations-/designbyråer, inhouse-avdelningar, marknadsavdelningar, 
PR-företag, webbyråer, tryckerier, företag, och andra.....
....kan alla enkelt återanvända innehåll som redan finns tillgängligt i Adobe InDesign-format.
 
      
Twixl Publisher tar dina projekt från Adobe® InDesign® till surfplattor i tre enkla steg

Alla som kan använda Adobe® InDesign® kan använda Twixl Publisher för digital publicering
på surfplattor

Twixls verktyg förenklar arbetet att skapa och publicera dynamiska digitala publikationer (appar) som
skapats i Adobe® InDesign® för Apple iOS/iPad och Android surfplattor (stöd för Windows 8 kommer
under 2013).

Twixl Publisher Reinvents the Readers Experience
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Med Twixl Publisher omvandlas tryckunderlag till digitala mediapublikationer genom integration av
dynamiskt
innehåll i form av fotografier och bildspel, ljud, video, bläddrings-/skrollbart innehåll, panoramabilder,
360° vyer, HTML5 animeringar, m.m., till en unik läsupplevelse.

Praktisk taget allt innehållsmaterial som kan tryckas kan också publiceras i digital form som "appar"
på surfplattor.
Varumärkesbyggande appar, försäljningsmaterial, produkt-/servicematerial, presentationer, manualer,
kataloger, interaktiva böcker, årsredovisningar, foldrar, nyhetsbrev, tidskrifter och magasin,
forskningsrapporter, ...

Det enda som behövs är att lära sig det nya nya digitala mediet samt att förädla redan
befintligt innehåll för att ge läsaren en bättre interaktiv läsupplevelse.

Varför välja Twixl's lösningar för digital publicering på surfplattor:
* Kortare tid till färdig produkt / Snabbt och enkelt arbetsflöde - Designa, skapa, publicera

* Inga programmeringskunskaper krävs:
   - Alla som kan använda Adobe® InDesign® kan använda Twixl Publisher för digital publicering på
surfplattor.
   - Guider medföljer som underlättar skapandet av Adobe® InDesign®-mallar för surfplattor från olika
leverantörer.
   - Förhandsgranskning av publikationer under designfasen på dator eller egen surfplatta.

* Twixl Distribution Platform för distribution via App Stores:
   - Integrerat innehållshanteringssystem (CMS) för hantering av innehåll och multi-issue (kiosk) apps
för App Store Kiosks.

* Twixl Enterprise Kiosk för användning inhouse/inom ett företag eller organisation:
   - Branschledande serverbaserad lösning för intern publicering av digitalt innehåll.

* Lägre total ägandekostnad (TCO)
     - Enkel och okomplicerad licensmodell. En-gångs/Livslång licensavgift:
         - Beroende på vilken typ av licens du löser (brons, guld eller platina),
           är du fri att publicera så många utgåvor (issues) som du vill, utan extra avgifter.
     - Underhåll och uppgraderingar för det första året ingår i licensen med möjlighet till förlängning.
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* Oberoende
     - Vårt enda intresse är att tillhandahålla verktygen du behöver för att enkelt kunna publicera till app
stores.

     - Som användare av Twixls plattform:
        - får du en flexibel lösning där du är obunden och fri från oss som din verktygsleverantör.
        - bestämmer du själv över hela processen: designa-skapa-publicera.
        - har du egen full kontroll över kostnader för såväl egen design som för distribution.
        - hanterar du helt på egen hand alla ekonomiska förehavanden mellan dig själv och dina egna
slutkunder.

     - Förutom att använda Twixls egen lösning för integrerad lagring,
       kan du använda egen lagringsmiljö via egna konton på Amazon S3 eller MS Windows Azure,
       eller (snart) en egen valfri lagringsplattform.

     - Twixl Reader SDK (Software Development Kit) för integration av Twixl-funktioner i egna
kundanpassade app-lösningar.

     - Analysverktyg som stöds: Google Analytics, Flurry och Localytics.

Prova själv - Ladda ned Twixl Publisher Explore Edition utan kostnad

Välkommen att kontakta NewFormat för ytterliggare information om Twixl Publisher:
e-post: twixl@newformat.se  , web: twixl.newformat.se

NewFormat AB - utsedd återförsäljare för Twixl Publisher i Norden och Baltikum.

Vi gör analog och digital information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar för
framtiden.

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

Avsändare:
NewFormat AB
Smörblommegränd 14
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SE-165 72 Hässelby, Sweden

Mobil: +46 (0)70 631 53 01
Web: www.newformat.se

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

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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