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Ett av de större europeiska utbildningsförlagen som levererar marknadsledande utbildningslösningar till 

grundskolor och gymnasier, universitet, industri och utbildningsföretag. 

 

Denna kund ser digitala lösningar som en avgörande framgångsfaktor, därför ville de flytta en större del av 

sitt innehåll till digitala publiceringsplattformar. Deras krav på e-Lärande bestod i att expandera och stärka 

förmågan att leverera personligt lärande på olika enheter, och i enlighet med de landspecifika och 

marknadsledande digitala plattformarna. 

 

Bland deras specifika krav: 

 Framtagning av E-böcker på tryckt material  

 Flexibel layout av bilder och diagram 

 Utökning av tjänster i det digitala klassrummet (personligt lärande med anpassat och förbättrat 

lärarstöd) 

 Konvertering till HTML för surfplattor 

 

 Utöka möjligheterna för digitalt innehåll på utbildningsmarknaden till en rimlig kostnad inom ett 

skäligt tidsintervall 

 Anpassa layout, typsättning, grafisk- och kreativ design av varierande komplexitet från ren text, en 

blandning av text och bild, till text innehållandes avancerade innehåll som ekvationer, symboler och 

en bred mångfald av tecken 

 Leverera produkter i enlighet med plattformsstandarder för den europeiska utbildningsmarknaden 

 Förenkla verktygen för individanpassat lärande (delning av lärarmaterial, modifieringar av 

arbetsböcker och bedömningsunderlag, e-anteckningar, gilla-markeringar, lärarpaneler etc.) 

 Efterlevnad av befintliga InDesign-mallar och en rad etablerade och nya innehållsspecifikationer 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Sedan 1985, outsourcingpartner till några av världens största och mest krävande 

organisationer, med kunder på fyra kontinenter och med 1500 medarbetare. 

 

303 Parsons Avenue | Bala Cynwyd, PA 19004 USA 

Tel:  1-610-667-3000 |  www.oksgroup.com   

 

 

Denna kund ser OKS Group som en innovatör i teknologi och blev imponerad av våra FoU-lösningar, vår 

kontinuerliga utveckling av nya verktyg och automatisering för att effektivisera och förbättra arbetsflöden 

för både kunden och det interna bruket.  

OKS Groups förmåga att skapa anpassade InDesign-mallar 

för olika prototyper och vår expertis i komplex typsättning 

och teknisk grafik påverkade också beslutet. 

 

Vårt team arbetade med kunden för att etablera nya 

produktionsflöden som använde deras InDesign-mallar, 

skapade nya mallar och implementerade noggranna 

kvalitetsstyrningsprocesser. OKS Group skapade en mängd 

nya processer.  

 

OKS Group levererade: 

 Slutlig layout för typsättning med flexibelt införandet av bilder och diagram för flertalet plattformar 

 Anpassningsmöjligheter i E-böcker för att tillgodose enskilda lärar- och instruktörsbehov 

 Överensstämmelse med tekniska specifikationer för de landspecifika digitala plattformarna 

 Konvertering och förbättring av innehåll från olika källor (cPDF, PDF, Flex) till en rad olika format/ 

webbsidor (Javascript/J-query för animationer, HTML5, Bootstrap 3, CSS3) 

 Bildbehandling och förbättring 

 Whiteboard-animationer och andra tillägg i arbetsböcker och bedömningsmaterial för digitalt 

lärande 

 

 Anpassade InDesign-mallar, kvalificerade resurser för hantering av avancerad grafik, tekniska 

konverteringar och arbetsflöden - från en enda leverantör - effektiviserad hantering av människor, 

processer och resultat. 

 Hög grad av automatisering genom hela processen gjorde det möjligt till en mer exakt 

genomloppstid, kortare handläggningstider, färre korrigeringsvändor och en reducerad kostnad. 

 

 

http://www.oksgroup.com/

