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Välkommen till ny en värld !

Att äga sin egen information - nu och i framtiden

Öppna dokumentformat - ODF & PDF/A

Monopolet på dokumentformat finns inte längre – den tiden är förbi. 

Hej,
vi lever i en snabbt föränderlig värld. Nya förutsättningar och starka kundkrav gör att det som tidigare ansågs 
vara fast etablerade och orubbliga företeelser nu snabbt förändras. 

Ni har förmodligen funderat på att uppgradera er installation av MS Office med MS Office 2007 (eller senare) 
inom er verksamhet, men tycker att det blir väl dyrt  och är frågande till att Microsoft ännu en gång lanserat nya 
och stängda dokumentformat.

Ni vill förmodligen istället bevara era dokument i format som säkerställer att de är åtkomliga, läsbara och att 
informationen i dokumenten är användbar även långt in i framtiden.

Ni vill förmodligen kunna utbyta dokument med enskilda personer och andra organisationer utan att behöva 
använda samma datortyp och programvara som dessa har i sin verksamhet.

Ni vill förmodligen, precis som i UK, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Danmark, Finland, Norge, …., 
Brasilien, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Malaysia,........ inte längre vara tvingade till att köpa en viss leverantörs 
programvara för att kunna läsa, ändra, spara er egen information i era egna kontorsdokument.

Ni vill förmodligen även kunna välja de datorsystem som bäst passar er verksamhet; må det sedan vara system 
baserade på Windows, Apple Mac OS X, Linux, eller Solaris, eller en blandning av dessa.

Monopolet finns inte längre – den tiden är förbi.
Jag har startat NewFormat AB just för att erbjuda er de möjligheter som kommer med fallna monopol och öppna 
standarder för kontorsprogramvara, nämligen ökad leverantörskonkurrens, ökad valfrihet, och för att säkerställa 
att era kontorsdokument är flyttbara och läsbara även långt in i framtiden - och till radikalt lägre kostnader än 
hittills.

NU finns fullvärdiga alternativ ”med funktionalitet som MS Office till en bråkdel av dess licenskostnader” 
- OpenOffice.org, LibreOffice, IBM Lotus Symphony, Calligra Suite, KOffice, Google Docs.... - till er hjälp och 
med fullt stöd för OpenDocument Format (ODF) och Portable Document Format/Archive (PDF/A).

Välkommen till ny en värld !

NewFormat AB
Kent Åberg, vd

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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