
OpenFormat är nyhetsbrevet för
prepress, tryckproduktion, förpackningsproduktion och digital publicering

med höga krav på kvalitetsäkring av automatiserade arbetsflöden.

Vänligen se instruktioner längst ned för avregistrering.
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callas pdfToolbox löser PDF-problem:

callas pdfToolbox - "allt-i-ett"-verktyget för optimering av PDF-filer.

callas pdfToolbox Desktop - 50% rabatt, endast 249,50Euro, 12--14 december 2017.

Kalender - PDF-relaterade händelser, webinarier, konferenser,...

callas pdfToolbox - allround-verktyget för PDF-optimering.

Grafisk industri, kommunikations- och förpackningsindustri drivs av korrekta PDF-filer.
callas pdfToolbox hjälper tryckerier, förlag, och produktionsbyråer att
automatisera, effektivisera, standardisera och optimera PDF-baserade
produktionsflöden för prepress, tryck, publicering och förpackningsutveckling.

callas pdfToolbox löser PDF-problem och kvalitetssäkrar PDF-filer enligt
gällande ISO-standarder baserade på PDF-teknik (såsom PDF/X) samt
bransch-/tillämpningsunika specifikationer från Ghent Workgroup.

Ingen PDF-utmaning är för svår för callas pdfToolbox, välj mellan:

callas pdfToolbox Desktop
för manuel och interaktiv användning på desktop
åtgärda en fil i taget eller, i batch-mod, en hel mapp med PDF-filer
via kontrollpanelen Switchboard utförs vald åtgärd på alla filer i indatafoldern;
filerna flyttas automatiskt till önskad utdatafolder baserat på resultatet av åtgärden
sparar massor av tid vid behov av att samtidigt bearbeta och åtgärda flera
dokument

about:blank

1 av 4 2018-05-13 10:04



zoom-funktionalitet
trådmodell-visualisering
storformat
lagervyer

callas pdfToolbox Server/CLI
anpassningsbar serverlösning för automatisering av arbetsflöden
jobb-/filhantering via bevakade mappar (hot folders)
kan integreras i befintliga arbetsflöden (ex.vis med Laidback Solution FileTrain,
Enfocus Switch)
kommandoradsgränssnitt för integration med andra system
lastbalansering

callas pdfToolbox SDK
programbibliotek/Software Development Kit
för tät integration och inbyggnad i egna tillämpningar med krav på
PDF-optimering, -validering, -korrigering, och automatisering av arbetsflöden

Referenser:
callas pdfToolbox är en pålitlig, beprövad och erkänd teknik som används av
förlag, produktionsbyråer och tryckerier världen över samt ingår i många
globala leverantörers integrerade lösningar för grafisk industri.

callas pdfToolbox Desktop (macOS / Windows) - 50% rabatt! Endast 249,50Euro!

Kampanjerbjudande: 50% rabatt! - Endast 249,50Euro (ordinarie pris: 499Euro), exkl.
moms/VAT.
Erbjudandet startar: 12 december, kl. 15:00 -- Slutar: 14 december, kl. 15:00, 2017.
Gäller vid beställning av: callas pdfToolbox Desktop (för macOS eller Windows).

Du får 50% rabatt om din beställning görs via denna beställningslänk:
Beställ callas pdfToolbox Desktop med 50% rabatt direkt från webbutik hos Four Pees BV,
Belgien.

Introduktion till callas pdfToolBox Desktop
Anmäl dig här till kostnadsfritt webinar - 13 december 2017, kl. 16:00--17:00 CET
Webinar: Introduction to callas pdfToolbox / pdfToolbox makes your work easier!

Mer information om callas pdfToolbox
Välkommen att kontakta NewFormat för att ladda ned och prova callas pdfToolbox utan
kostnad:
e-post: pdftoolbox@newformat.se, webb: www.pdftoolbox.newformat.se

about:blank

2 av 4 2018-05-13 10:04



Kalender - PDF-relaterade händelser, webinarier, konferenser,...

13 december 2017: Webinar: callas pdfToolbox makes your work easier!  Anmäl dig här

29 januari 2018: PDF Day in Washington DC, National Archives and Records
Administration’s (NARA).

PDF is the world’s default electronic document technology.
The future of records-keeping and electronic document technology in and around
government.
2022 is the date on which the US federal government’s formal records-keeping
agency
will no longer accept paper documents.
PDF Day includes 6 sessions on accessible, Section 508-compliant PDF.

5--6 februari 2018: PDF Camp Las Vegas 2018.
Technical event focused on PDF file formats and standards as well as
preflight and file fixing/modification capabilities to accomplish smooth workflows.

14--16 maj 2018: PDF Association - PDF Days Europe 2018, Berlin.
14-15 maj: Seminarier - PDF 2.0, Next-Generation PDF, PDF for Mobile, Accessible
PDF,...
16 maj: Post-konferensdag - PDF 2.0 Interop Workshop for Developers.  

November 2018: VIP Event for Print & Publishing, Berlin.
Fokusdagar om lösningar för PDF-problem inom print, publishing och förpackning.

Året runt:
PDF Association webb om PDF-standarder.

Följ utvecklingen, läs om nyheterna, dela erfarenheter!

Ghent Workgroup.
Tillämpning av PDF-standarder för bästa resultat - tryck, förpackning och
publicering!

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

NewFormat AB - Solution Partner i Norden och Baltikum för
Actino Software, Aleyant, axaio software, axes4,
callas software, Canvasflow, ColorLogic, Crawford Technologies, Creative Edge Software,
Foxit Software/LuraTech, Global Vision, InSoft Automation, Laidback Solutions,
New Dynamic Solutions/ScannerVision, treeDiM, Twixl media.
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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 

Kent Åberg, vd
E-post: kent.aberg@newformat.se
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
Vi bekräftar därefter att din e-postadress tas bort från vår utsändningslista/framtida utskick.
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