Den danske AFP brugergruppe
Referat fra mødet den 10. - 11. november 2009
Velkommen
Tirsdag morgen bød Jakob velkommen til efterårsmødet.
NemID - ved Peter Lind Damkjær, DanID
Peter Lind Damkjær fortalte om Den Nye Digitale Signatur, kaldet NemID.
DanID, der er fuld ejet af PBS, bygger på kompetencer af TDC og PBS. De skal drive digital
signatur de næste 5 år og er udpeget af Videnskabsministeriet. Den nye signatur kaldes
NemID og afløser NetID. NemID bliver også den nye sikkerhedsløsning ifm. netbank.
De nye løsningskrav: Sikkerhed, Brugervenlighed, Mobilitet, Udbredelse.
Borgerdelen: Brugernavn+password derefter en kode fra et kodekort der indeholder 150 koder
som man kan bruge af, når der resterer 20 koder kan kortet fornyes. Dvs. ikke noget med
nøgler på pc’en. Kortet kommer også som magnaprint i A4-størrelse for de svagtseende.
Kodekortet er lidt a la RSA VPN kodekey. Koderne lægger sig i RAM og slettes når man logger
ud. Der kommer senere mulighed for USB eller ”kreditkort” med koderne på, dette kommer
dog til at koste et endnu ukendt beløb. Ved bestilling af kort indtastes CPR samt kørekort eller
pasnummer som derefter valideres hos Rigspolitiet. Det er også muligt at møde op personligt
hos kommune eller bank.
Fremtiden: Mobiltelefon, RSA kodekey, OTP kortlæser (lommeregneragtig, med kortlæser).
Se præsentation (PDF), eller læs mere på www.danid.dk/infosite
Tema: Digitalisering
e-Boks & den offentlige dokumentboks - ved Thomas Keller, e-Boks
Først fik vi en status. Der er i dag (2009) ca. 2,1 mio. danske brugere samt ca. 1,5 mio. uden
for Danmark. Der oprettes omkring 25-50 000 nye brugere hver måned.
Ny Indbakke bla. med drag & drop. Integreret med alle netbanker via single sign on.
1800 ton papir sparet i 2008 samt omkring 500 mio. kr. for afsendere.
Hængelås fjernet på bankdocs. Valgt som leverandør af den offentlige dokumentboks som
lanceres i 2010.
Dokumentboks 2010: Kommunikationen mellem offentlige myndigheder og virksomheder skal
køre digitalt i 2012. Den digitale dokumentboks og NemSMS. Modtage og opbevare breve,
digital 2-vejs kommunikation med f.eks. offentlige myndigheder (e-mail m.m.).
Brugere vil kunne tilmelde mobilnr. og modtage SMS om dokumenter samt korrespondance.
Løsningen får ikke egen website, men integreres i borger.dk og virk.dk.
Se præsentation (PPTX PowerPoint), eller læs mere på www.modernisering.dk
Dokumenter i skattemappen, teknikken bagved - ved Morten Bøgh, CSC
Skattemappen er et arkiveringssystem. Dokumenter ligger i AFP-format i et repository under
DB2. Nogle vises andre ikke. Morten fortæller en del om AFP-printets udvikling fra 80’erne til
nu. I 92 kom det gule design på Skatteopgørelsen via et designfirma.
Herefter talte Morten om selve flowet, altså den måde Skat danner print på og sender det til
printerne. Egenudviklede Cobol programmer danner XML og MO:DCA – der er tilsyneladende
slet ikke anvendt ”købe-værktøjer” til dokument formatering.
Se præsentation (PDF)

”Marketingafdelingens syn på print” - ved Anders Schmidt Hansen, ATP
Der blev snakket om stigende digitalisering på bekostning af print og breve, og vigtigheden af
genkendelighed mellem layout på web og på print.
Der blev vist nogle nøgletal for ATP f.eks. ind- og udbetalinger, antal afsendte breve, kundehenvendelser m.m. Der sendes 13 mio. breve om året inkl. dem til e-Boks.
Derefter blev der talt om digitalt print fra ATP. ATP har f. eks. gennemgået Feriekonto bilaget
og har omskrevet det til et forståeligt sprog, det gav 10% færre opkald svarende til 14.000
opkald om året - og derved en ressourcebesparelse i deres callcenter.
Desuden fik vi en beskrivelse af, hvorledes en hurtig og sikker løsning til SP-opgaven, dog kun
kunne gennemføres vha. print og brev.
Se præsentation (PPT PowerPoint)
Præsentation af Compart Nordic Aps - Peter Scheller, Compart Nordic
Sidst på eftermiddagen præsenterede Peter Scheller det nye ”Compart Nordic ApS”, der nu
dækker salg og service i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Estland, Letland og
Litauen. Compart Nordic har kontor i Hillerød med 2 ansatte, Peter Scheller og Oliver Schenk.
Software: DocBridge View for AFP, PDF, Tiff og videre via DocBridge Mill til printere.
DocBridge Pilot for konsolidering og optimisering
Se præsentation (PDF), eller mere på www.compart.de.
Erfaringer med brug af PPFA Layout - ved Leif Schmidt, Nordea
Onsdagens første punkt var ”Erfaringer med brug af PPFA-kommandoen LAYOUT”.
Leif viste ”tricks” og eksempler på anvendelse af LAYOUT-kommandoen i Pagedefinitioner. Man
kan f.eks. også lave sin egen printpool, ved at lade Cobol-programmer danne detaillinjer, og
så senere lade disse data blive behandlet i Pagedefinitionen.
Præsentation ikke udleveret.
AFP Object Container - ved René Søndergaard, MPI Tech
Rene Søndergaard (MPI Tech) fortalte om AFP Object Container (AOC), og om hvorledes man
kan pakke ”ikke AFP” data ind i AFP. Dog skal man huske, at output-enheden har betydning
for, om disse AFP Object Containers kan anvendes.
Rene viste eksempel, der via JCL sender dokument med TIFF billede, til en Apache-server på
mainframen.
Se præsentation (PPT PowerPoint)
Nyt fra AFP Consortium – ved Karsten Andreassen, MPI Tech
Karsten fortalte nyt fra AFP Consortium, herunder blandt andet, at FOCA (Font Object Content
Architecture) måske hører fortiden til.
Præsentation ikke udleveret.
Automatisering - ved Martin Frölich, GMC
Næste punkt var ”Automatisering”, ved Martin Frölich fra GMC. Martin fortalte bl.a. om deres
produkt ADF 2.0, og fulgte det op med en case omkring DanID.
Se præsentation (PPTX PowerPoint)
Håndtering af storprint - ved Jan Bjerre Aagesen, Print Associates
Sidste indlæg var ”Håndtering af storprint”, ved Jan Bjerre Aagesen (Print Associates A/S).
Præsentationen omhandlede office-print, IPCS-produktlinjen samt værktøjer til håndtering af
både office- og z/OS-print. Der findes løsninger, der automatisk kan arkivere alle printdata til
f.eks. revisionsbrug, og printpool-løsninger, der merger Word- og z/OS-print.
Se præsentation (PDF)

Generalforsamling – ved hele gruppen
På generalforsamlingen var der genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer, og efterfølgende kom
forsamlingen med følgende forslag til emner ifm. samlingen i maj 2010:
-

Fonte, teknologier og strategier
ISIS (Roberto Anzola) kunne stille med indlæg
AFP Consortium (Karsten Andreassen) kunne stille med indlæg
Lidt om fælles fonttyper til alle formater (samme font på tværs af medier)
Løft af fonte fra Windows til ”AFP verdenen”
Interchange 3
Cross media, Océ
Anvendelse af f.eks. mobil tlf. som id, betalingsmulighed m.v.
Business Communication, Nordea (ved Erik Gramm-Hanssen)
Nyt fra Nässjø-tryckeriet
ICA præsentation (se tidligere indlæg, der måtte udgå)
Nyt fra leverandører
Praktiske erfaringer omkring farveprint (fra f.eks. KMD m.fl.)
Nyt fra AFP Consortium
Case ud fra oplæg af Jan Bjerg og Kim Poulsen

Kim Poulsen tilbød i øvrigt at hjælpe med at opstille ”udfordringer” til indlægsholderne.

