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Arkiv Digitals nya program – med hjälp
vid synfel
Från och med idag finns den senaste versionen av programvaran tillgänglig
på Arkiv Digitals hemsida. AD OnLine innehåller en del nyheter för den som
använder tjänsten.
En nyhet i senaste versionen av AD Online är bildinställningar för vissa
synfel. Ett filter som Arkiv Digital benämner Gulkontrast gör att bilden får en
gul bakgrund med högre kontrast. I kontakt med våra användare har det
framkommit att personer med vissa typer av synfel kan bli hjälpta av att
bakgrunden i bilden är gulfärgad.
För att ytterligare hjälpa människor med nedsatt syn finns nu möjligheten att
välja färgschemat Högkontrast under Visa-menyn.
Arkiv Digital kommer att fortsätta denna utveckling som bl.a. efterfrågas av
KULDA, en organisation för konsortiesamköp av nättjänster till bibliotek.
I samarbete med flera organisationer, bl.a. DIS (Föreningen för datorhjälp i
Släktforskningen) och Släktdata, har Arkiv Digital utvecklat ett
hänvisningssystem som kallas AID. AID ger användarna möjlighet att på ett
enkelt sätt spara eller dela information genom att kopiera en sidas AID och
lägga t.ex. i sitt släktforskningsprogram, på en hemsida eller i något forum –
det finns ett särskilt format för Anbytarforum. Den som vill kan alltid få den
fullständiga källhänvisningen utifrån ett AID genom att använda den nya
webbtjänsten på adress http://www.arkivdigital.se/aid/
AID används redan idag på flera hemsidor för länkning till bilderna.
I den nya programvaran är bildhanteringen snabbare och många funktioner
kan nu hanteras via tangentbordet med hjälp av s.k.

tangentbordskombinationer. Båda dessa förbättringar är efterfrågade och bör
underlätta för många som använder tjänsten.
Malmö den 1 november 2010
Niklas Hertzman
VD

Arkiv Digital – framtidens släktforskning
Arkiv Digital digitaliserar genom nyfotografering historiskt arkivmaterial med
fokus på kyrkoboksmaterial vilket tillgängliggörs via bolagets onlinetjänst AD
OnLine till enskilda individer och institutioner som arkiv, bibliotek, föreningar
och utbildningsförbund.
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