
OpenFormat är nyhetsbrevet för alla verksamheter som hanterar
information och dokument i digital form där krav finns på att

informationen är tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar för framtiden
och för så många som möjligt.

Vänligen se instruktioner längst ned för avregistrering.

1/2014

Producerar din verksamhet PDF-dokument som är "otillgängliga"?

Det behöver inte vara så längre.
Med PDF/UA, den nya ISO-standarden för "tillgänglig" PDF, kan fler ta del av din information.

I detta nyhetsbrev presenteras ISO-standarden för universell tillgänglighet, PDF/UA (Universal
Accessibility),
tips om lämpliga verktyg att använda vid produktion av PDF/UA-kompatibla lösningar,
hänvisningar till var du hittar mer information om PDF/UA och en gratis PDF/UA-guide,
en "PDF-kalender" över seminarier, webinarier och konferenser som behandlar
ISO-standarder baserade på PDF-teknik, samt

Twixl Publisher för upplevelserik PDF-publicering på surfplattor:
"Allt-i-ett"-lösning för kreativa byråer/produktionsbyråer för att skapa och publicera
- obegränsat antal multi-issue appar, och
- obegränsat antal single-issue appar
för obegränsat antal byråklienter.
Se mer i nyhet 5 längre ned.

 
PDF/UA - Den rekommenderade ISO-standarden för universellt tillgänglig PDF.

       
 

Att generell IT-baserad information, lösningar och tjänster skall vara så tillgängliga och användbara
som möjligt för alla oavsett funktionsförmåga råder inget tvivel om och för webbsidor finns
sedan länge riktlinjer och standarder från W3C för hur information skall göras tillgänglig.
 
Samtidigt produceras det oändliga mängder av otillgängliga PDF-dokument.
 
Nu finns det en ISO standard (14289-1), mer känd som PDF/UA (Universal Accessibility),
för universellt tillgängliga dokument och formulär baserade på PDF-teknik.
PDF/UA gör din verksamhets digitala information tillgänglig för så många fler.
 
Med universell tillgänglighet avses att PDF-dokument ska kunna användas av alla i största
möjliga utsträckning och utan behov av speciell anpassning eller speciell utformning.
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Även personer med funktionsnedsättning skall kunna ta del av det generella
utbudet på marknaden av PDF-baserade tjänster, lösningar och produkter.

PDF/UA-standarden är tillämpbar för alla typer av PDF-dokument, alltifrån årsredovisningar,
avtal, bipacksedlar, fastighets-/lägenhetsprospekt, energideklarationer, försäkringsbrev,
broschyrer/trycksaker, fakturor, tidskrifter och kundtidningar, pressmeddelanden,
magasin för surfplattor, läromedel/utbildningsmaterial, produktkataloger,
blanketter och formulär, sökmotoroptimerat innehåll, e-böcker/EPUB-material, valsedlar,...

Alla former av PDF-dokument som avses att generellt publiceras på webb eller för läsning
på annan enhet efter nedladdning bör därför tillhandahållas i tillgänglig form;
samhällsinformation såväl som kommersiell information.
 
ISO-standarden PDF/UA definierar de tekniska krav som måste beaktas då PDF-dokument skapas.
Standarden specificerar hur relevant PDF-innehåll (såsom semantiskt innehåll, textinnehåll, bilder,
formulärfält, kommentarer, bokmärken och metadata) får användas i PDF/UA-kompatibla dokument.
 
PDF-dokument som skapas enligt ISO-standarden PDF/UA blir tillgängliga för alla.
 
Ett valfritt PDF-dokument är därför inte med automatik PDF/UA-kompatibelt.
Kompatibilitet kan endast uppnås om PDF-lösningen görs rätt från början,
dvs att beställaren (kommunikationsansvarig eller motsvarande) ställer skall-krav på utföraren
(intern/inhouse eller extern produktionsbyrå) att lösningen skall produceras enligt PDF/UA-
standarden.
 
Ett väl taggat PDF-dokument är en förutsättning för att göra innehållet tillgängligt för alla samt
för att tekniska hjälpmedel som skärmläsare skall fungera för personer med funktionsnedsättning.

Klicka på bilden för ett exempel på ett PDF-dokument, PDF Association PDF/UA Flyer,
som strukturtaggats enligt PDF/UA-standarden:
 

           

Nyheter och tips - Så når du fler med PDF/UA-baserad information:

Nyhet 1:  Fri guide - "PDF/UA in a Nutshell - Accessible documents with PDF", från PDF
Association
 

about:blank

2 av 8 2014-03-24 21:25



     

PDF/UA är den rekommenderade ISO-standarden för universellt tillgänglig PDF.
Verksamheter som skapar sina digitala dokument och formulär enligt PDF/UA-standarden
kan med säkerhet garantera att dessa digitala dokument blir tillgängliga för alla.

"PDF/UA in a Nutshell", från PDF Association, är en lättsmält introduktion
till PDF/UA-standarden och beskriver lämpliga tillämpningsområden,
verktyg för att skapa, validera och korrigera PDF-dokument mot
gällande standard och vem/vilka som har nytta av PDF/UA.

Innehåll:

Introduction to PDF/UA:
PDF/UA - The ISO standard for univeral accessibility
PDF/UA facts - The key facts

Important Laws and regulations
The history of PDF/UA
PDF/UA's requirements
Accessible PDF: Users and usage
PDF/UA: Creation Tools
Validating PDF/UA compliance
Assistive technology for in-depth testing
Added value for PDF users
The potential benefits of PDF/UA
Laws paving the way for PDF/UA
What the experts are saying
Learn more about PDF/UA
PDF/UA and the other PDF standards:

PDF, PDF/A, PDF/E, PDF/UA, PDF/VT, PDF/X

Ladda ned "PDF/UA in a Nutshell" från PDF Association eller beställ ett eget
tryckt exemplar utan kostnad från NewFormat via e-post: pdfua@newformat.se.

Nyhet 2: axaio MadeToTag - Gör InDesign-dokument tillgängliga för alla - enkelt, snabbt och
tillförlitligt i 7 korta steg.

                  

En PDF görs tillgänglig genom att prepressavdelningen anger dokumentets semantiska och logiska
struktur
(även kallat uppmärkning eller "taggning") och kontroll av att den logiska strukturen är korrekt.
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Tycker även du att det är krångligt och tidsödande att tagga dokument med ordinarie funktioner i
Adobe Indesign?

Gör då istället din upptaggning enligt PDF/UA med hjälp av axaio MadeToTag.

axaio MadeToTag är en plugin till Adobe InDesign CS5.5, CS6 och CC för snabbare strukturtaggning.
Utökar och kompletterar InDesigns befintliga stöd för att strukturera semantisk innehåll och skapa
taggade PDF-dokument.
Underlättar och snabbar väsentligt upp taggningsarbetet.

I 7 korta steg skapar du taggade PDF-dokument enligt PDF/UA-standarden:
Steg 1. Definiera och granska styckeformatstaggar för export.
Steg 2. Strukturera innehåll i artiklar och granska läsordning.
Steg 3. Granska och redigera med avseende på alternativ text.
Steg 4. Granska och redigera med avseende på metadata.
Steg 5. Granska och ange språk.
Steg 6. Ange taggar för tabellstrukturer.
Steg 7. Skapa/exportera taggat dokument som universellt tillgänglig PDF (PDF/UA). 

 
Välkommen att kontakta NewFormat för mer information om axaio MadeToTag.
e-post: madetotag@newformat.se, webb: www.madetotag.newformat.se

Klicka här om du först vill ladda ner och prova callas axaio MadeToTag utan kostnad

Nyhet 3: callas pdfGoHTML - För snabb kontroll av att PDF-dokument är PDF/UA-kompatibla 

        

Med pdfGoHTML testar du snabbt om ett PDF-dokumentet är PDF/UA-kompatibelt.
pdfGoHTML kontrollerar dokumentets läsordning/-flöde, korrekt användning av taggar,
lämpliga alternativa texter och andra semantiska element.

           

callas pdfGoHTML är en plugin till Adobe Acrobat och finns för nedladdning
utan kostnad via: www.pdfgohtml.newformat.se

Välkommen att kontakta NewFormat för mer information pdfGoHTML för Adobe Acrobat. 
e-post: pdfgohtml@newformat.se

Nyhet 4: axaio MadeToPrint - Effektivisera framtagning av korrekta PDF-underlag för prepress,
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print och publishing samt export av PDF-filer.

            

axaio MadeToPrint för layoutprogrammen Adobe InDesign, Illustrator, InCopy och QuarkXpress
är standardlösningen för att förbättra, kvalitetssäkra och effektivisera all form av
utdatahantering för tryck och publicering.

axaio MadeToPrint installeras som en plugin och ger ett kraftfullt och flexibelt stöd
för automatisering av utskriftshantering och för generering av PostScript, EPS, PDF,
JPEG, PNG, TIFF, INX, IDML, Flash (SWF and XFL) och ePub-filer.

Funktionalitet (urval):

Tilldelning av olika prioritetsnivår för indatamappar/Hot folders 
Preflightkontoll
Avancerad vy- och lagerhantering
Postprocessing av PDF
Batchbearbetning
Anslutning mot redaktionella system (WoodWing Enterprise, m.fl.)
Integration med Enfocus Switch
 

Välkommen att kontakta NewFormat för mer information om axaio MadeToPrint. 
e-post: madetoprint@newformat.se, webb: www.madetoprint.newformat.se

Klicka här om du först vill ladda ner och prova axaio MadeToPrint utan kostnad

Nyhet 5: Twixl Publisher - Innehållspublicering på iOS & Android surfplattor - "Allt-
i-ett"-lösning för kreativa byråer och produktionsbyråer

Twixl Publisher tar projekt i Adobe InDesign och Adobe DPS Portfolios till innehållsrika upplevelser på
iOS/iPad och Android surfplattor.
Nu med stöd för även PDF-publicering.
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Twixl Publisher Single

Skapa och publicera  
  - obegränsat antal single-issue appar.
Prenumeration: 1 år

Twixl Publisher One Multi

Skapa och publicera  
  - en multi-issue app,
  - obegränsat antal single-issue appar.
Twixl Distribution Platform inkluderad.
Prenumeration: 1 år; 5.000 fria nedladdningar.

Twixl Publisher Unlimited Multi

Skapa och publicera  
  - obegränsat antal multi-issue appar,
  - obegränsat antal single-issue appar.
för oberänsat antal byråklienter. 
Twixl Distribution Platform inkluderad.
Prenumeration: 1 år; 20.000 fria nedladdningar.
Vid beställning innan utgången av april månad 2014 ingår även
en 6-månaders prenumeration utan kostnad för Twixl Publisher Enterprise Cloud.

Välkommen att kontakta NewFormat för mer information om Twixl Publisher, referenser, m.m. 
e-post: twixl@newformat.se, webb: www.twixl.newformat.se

Klicka här om du först vill ladda ner och prova Twixl Publisher Explore Edition utan kostnad

Vi återkommer med mer nyheter om Twixl Publisher i kommande utgåva av OpenFormat Nyhetsbrev.

Nyhet 6: PDF Association Scandinavia Chapter - Start av skandinavisk lokalavdelning

            

PDF Association som verkar för att främja medvetenhet och kunnande om
öppna ISO-standarder för digitala dokument och tillämpningar baserade på
PDF-teknik startar nu en lokal avdelning - PDF Association Scandinavia Chapter.

Föreningen underlättar nätverksbyggande och kommunikation, samt utbyte av
kompetens och erfarenhet med berörda parter och intressenter över hela världen och
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omfattar mer än 100 företag och ett stort antal enskilda experter från mer än 20 länder.

I styrelsen ingår företrädare från callas software GmbH, Adobe Systems Inc.,  
Actino Software GmbH, intarsys consulting GmbH, LuraTech Europe GmbH.

PDF Association Scandinavia Chapter välkomnar nya medlemmar i regionen såsom
utvecklare av PDF-lösningar, företag som arbetar med PDF i dokumenthanteringssystem (DMS)
och elektronisk innehållshantering (ECM), e-arkivering, intresserade privatpersoner och
användare som vill implementera PDF-teknik (PDF, PDF/A, PDF/E, PDF/UA, PDF/VT, PDF/X)
i sina organisationer.

För mer information, vänligen se www.pdfa.org eller kontakta kent.aberg@pdfa.org.

PDF/A - Det rekommenderade formatet för att information skall kunna läsas och återskapas i
en framtid.

           

I föregående utgåva av OpenFormat Nyhetsbrev, nr 4/2013,
presenterades ISO-standarden PDF/A (för arkivering av digitala dokument) samt
verktyg för att validera, korrigera, komprimera, och korrekt konvertera stora mängder
handlingar och dokument enligt gällande PDF/A-standard INNAN dessa sparas i
dokument-/ärendehanteringssystem eller långtidslagras/arkiveras i e-arkiv.

Välkommen att ladda ned "PDF/A in a Nutshell 2.0" från PDF Association eller beställ
ett eget tryckt exemplar utan kostnad från NewFormat via e-post: pdfa@newformat.se.

Kalender - PDF-händelser

 

25 mars, 2014: Riksarkivet, Marieberg/Stockholm.
1/2-dagskurs i ISO-standarden PDF/A för dig som arbetar med informationshantering och
arkivering.
 
27 mars, 2014: LuraTech PDF Compressor Webinar.
Webinar: LuraTech PDF Compressor - Automatisk konvertering av alla former av
dokumentformat till PDF/A.
 
2 april, 2014: callas pdfaPilot v5 Webinar.
Webinar: callas pdfaPilot v5 - Validera och skapa PDF/A-filer automatiskt samt arkivera e-post
inklusive bilagor i PDF/A.
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3 april, 2014: Twixl Publisher Portfolio Overview Webinar.
Webinar: Introduktion och översikt av Twixl Publisher - upplevelserik innehållspublicering på
surfplattor
 
29 april, 2014: LuraTech PDF Compressor Webinar.
Webinar: LuraTech PDF Compressor - Automatisk konvertering av e-post inklusive bilagor till
PDF/A.
 
12-14 juni 2014: PUBKON 2014, Berlin.
axaio software presenterar hur axaio MadeToTag underlättar att skapa PDF-dokument som är
tillgängliga för alla.
 
16-17 juni 2014: PDF Association: PDF Days Europe 2014, Maternushaus, Köln.

16 juni: Utbildningsdag (sälj- och produktneutral utbildning):
Sessioner om olika PDF-standarder, inklusive PDF/A, PDF/UA, PDF/X, PDF/VT, PDF/E
och PDF själv.
17  juni: Lösningsdag (sälj- och marknadsföringsneutral informationsdag):
Sessioner om PDF-relaterade strategier, koncept, lösningar och best practises.

Året runt: PDF Association webb om PDF-standarder
Följ utvecklingen, läs om nyheterna, dela erfarenheter. 

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

NewFormat AB - Solution Partner för axaio software, callas software, LuraTech, Twixl media i Norden
och Baltikum.

Vi gör information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar för framtiden för så många
som möjligt.

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

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

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

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

För avanmälan från framtida utskick, vänligen sänd e-post till/klicka på denna länk:
avreg@newformat.se
Din e-postadress tas då bort från vår utsändningslista/framtida utskick.
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