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ArkivDigital GRATIS under Släktforskardagarna 27-28 augusti
Åter är det dags för årets stora släktforskarhändelse, Släktforskardagarna 2011 i Norrköping den 26 –
28 augusti. Som vanligt är vi på plats för att visa upp ArkivDigital och även denna gång kan vi visa att
vi sätter våra användares önskemål högt på agendan. ArkivDigital fortsätter att vidareutvecklas till att
bli en tjänst som innehåller betydligt mer än bara kyrkböcker.
För att så många som möjligt ska kunna prova vår tjänst – helt utan förbindelser – så kommer vi att
erbjuda alla GRATIS tillgång till vår tjänst och hela vår databas under både lördagen och söndagen
27-28 augusti. Vår unika bilddatabas innehåller nästan 30 miljoner färgbilder med kyrkböcker och
mycket annat intressant material.
Programnyheter och mycket nytt material
Under Släktforskardagarna passar vi även på att visa upp den nya programvaran i vår egen
föreläsningssal. Programmet innehåller denna gång en riktigt spännande nyhet som kommer att
lanseras för allmänheten på vår hemsida kort efter Släktforskardagarna. I samband med visningarna
kommer alla att kunna ställa frågor om både tjänsten och om programvaran.
Under sommaren har vår produktion gått för högtryck och under augusti har mycket nytt material
blivit tillgängligt i ArkivDigital. Vi publicerar ungefär en halv miljon nya bilder varje månad i snitt
över året – allt tillgängligt för alla våra användare.
ArkivDigital med ny grafisk profil.
De senaste årens framgångar ger oss nu ett perfekt läge att ytterligare stärka vår identitet genom en ny
grafisk profil. Det kommer främst att märkas på vår nya logotyp som vi beskriver så här:
"Logotypen visar på ett grafiskt och spännande sätt kombinationen mellan historia och teknik i
samarbete. Grundformen skölden är ett klassiskt element som talar historia men som upplöses i pixlar
och får en modern och oväntad form."
Vi hoppas att det därmed ska bli lättare ska känna igen oss var vi än kommer att synas i framtiden.
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