
Kent Åberg, vd 

Hej,

jag har startat NewFormat AB för att erbjuda er de IT-lösningar och möjligheter som 
kommer med övergången till öppna standarder och öppna dokumentformat.

Världen runt införs öppna dokumentformat – ODF & PDF/A.

Hur förbereder ni er verksamhet för denna framtid ?

De öppna dokumentformaten ODF och PDF/A införs nu i den offentliga sektorn i länder världen runt.
Exempelvis i Brasilien, Ecuador, Venezuela,.... Malaysia, .... Frankrike, Tyskland, Danmark, Finland, Belgien, 
Nederländerna och nu senast Norge (1 januari 2011) och Danmark (1 april 2011).

Sverige (genomförandestart år 2010) och EU tar nu bestämda steg i samma riktning - mot öppna standarder:
1) Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2009:1 & 2 (2009-07-01), behandlar behovet av att dokument i
    elektronisk form är tillgängliga och läsbara även långt in i framtiden.

   2) E-delegations betänkande (SOU 2009 86 1, 2009-10-19) förespråkar införandet av
       öppna standarder och öppna dokumentformat för svensk offentlig sektor.

   3) E-pliktsutredningens betänkande (Ds 2009:61, 2009-11-16) om leveransplikt för elektroniska
       dokument till KB samt behov att konvertera källmaterial till bevarandeformat.

   4) E-förvaltningspolicy inom EU (EU-möte i Malmö, 2009-11-18-20). 
        Antagen ministerdeklaration om e-förvaltningspolicy med ståndpunkt för användning av öppna standarder.

Se här en utförlig lista över de länder som nu inför ODF: http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument_adoption
 

NewFormat tar er verksamhet till lägre kostnader med de öppna dokumentformaten.
Vi utför inventering/analys av befintliga dokumentmallar och macron inför migrering till ODF & PDF/A.

www.newformat.se

ODF - OpenDocument Format OASIS Standard (ISO/IEC 26300)  är en XML-baserad öppen standard för filformat gällandes kontorsdokument såsom 
kalkylark, textdokument och presentationer. ODF är utformat för att vara helt leverantörs-, plattforms- och tillämpningsneutralt - användaren ges frihet
att välja mellan olika leverantörers IT-lösningar utan att behöva byta eller anpassa sin egen utrustning.

PDF/A - Portable Document Format/Archive Standard (ISO 19005-1)  är ett filformat som medger representation av elektroniska dokument på ett sätt som  
bevarar dokumentens visuella utseende över tid, oberoende av tillämpning och system som använts för att skapa, lagra och och tolka filernas innehåll.
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