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Inleiding

In juni 1996 hebben enkele organisaties het initiatief
genomen tot de oprichting van de European Portable Doc-
ument Association (EPDA). In termen van deNT G had
die naam ook kunnen luiden: PDF--gebruikersgroep.

Enige jaren geleden heeft Adobe Systems Inc. het Portable
Document Format (PDF) en de bijbehorende Acrobat--
programmatuur ge¨ıntroduceerd. Dit formaat en de pro-
grammatuur maakt platformonafhankelijke verspreiding
van elektronische documenten mogelijk. In eerste in-
stantie was deze programmatuur bedoeld voor pre--press
doeleinden, maar op dit moment worden steeds meer
PDF--toepassingen ontwikkeld, waarbij PDF als distribu-
tiemedium wordt ingezet.

Door de toenemende belangstelling voor elektronische in-
formatievoorziening, gecombineerd met zeer specifieke
wensen ten aanzien van vormgeving en kwaliteit, is er een
grote behoefte aan kennis rond het PDF. Die kennis is nog
zeer verdeeld in het bedrijfsleven aanwezig.

Om de inspanningen van de verschillende bedrijven
enigszins te bundelen is de EPDA opgericht voor die
mensen die als PDF--producent of -ontwikkelaar op pro-
fessionele wijze bezig zijn met PDF.

Ook TEX--gebruikers zijn ge¨ınteresseerd in PDF als een
output formatnaast bijvoorbeeld DVI en PostScript. Die
interesse komt bijvoorbeeld goed tot uiting in de ontwikke-
ling van PDFTEX. Elders in dit nummer schrijft mijn col-
lega over zijn eerste ervaringen met PDFTEX.

De leden

De EPDA is bedoeld voor die bedrijven, organisaties, in-
stellingen en/of individuen die zich in de breedste zin van
het woord bezighouden met PDF en/of de produktie en dis-
tributie van elektronische documenten.

De doelen

De doelstellingen van de EPDA kunnen als volgt worden
geformuleerd:

• De EPDA conformeert zich aan PDF als standaard
voor de distributie van elektronische documenten en
bevordert het gebruik van PDF.
• De EPDA behartigt de collectieve belangen van de

leden door het op (inter)nationaal niveau onderhouden
van contacten met organisaties of instellingen (Adobe,
gebruikersgroepen, overheid enz.) die een rol spelen in
de ontwikkeling van PDF.
• De EPDA vormt voor haar leden een communicatie--

platform waarop deze onderling en met derden infor-
matie met betrekking tot PDF kunnen uitwisselen.

• De EPDA stimuleert de standaardisatie van PDF tot
een algemeen aanvaarde bedrijfsstandaard cq. ISO--
norm.
• De EPDA is een aanspreekpunt voor derden die

geı̈nformeerd willen worden over PDF.
• De EPDA stimuleert de totstandkoming van een slui-

tende regelgeving rond de auteursrechterlijke kant van
de elektronische distributie van documenten.
• De EPDA stelt zich ten doel de kwaliteit van PDF--

documenten te waarborgen.

Bij het lezen van deze doelstellingen moet er rekening mee
worden gehouden dat er naast PDF ook andere ontwikke-
lingen gaande zijn op het gebied van de standaardisering
van de platformonafhankelijke verspreiding van elektron-
ische documenten. Te denken valt aan nieuwe formaten
die tot standaard worden verheven. Deze ontwikkelin-
gen worden door de EPDA nauwlettend gevolgd, hetgeen
eventueel tot aanpassing van deze doelstellingen kan lei-
den.

De organisatie

Om de doelen te kunnen realiseren is de EPDA georgan-
iseerd in twee afdelingen:

• Research & Application

Deze afdeling heeft tot taak oplossingen te vinden voor
de technische problemen rond PDF, ontwikkelingen te
volgen en contacten te onderhouden met de technische
afdelingen van Adobe Systems Inc.

• Communication

Deze afdeling verzorgt de interne en externe commu-
nicatie. Bovendien draagt zij zorg voor de verdere on-
twikkeling van de EPDA (promotie).

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden di-
verse projecten uitgevoerd. Een van die projecten heeft
tot doel PDF tot een ISO--norm te maken, opdat PDF als
een bedrijfsstandaard kan worden geaccepteerd. Hiermee
wordt voorkomen dat PDF onder invloed van markton-
twikkelingen teveel aan wijzigingen onderhevig zal zijn.
Het project heeft een looptijd van twee jaar en wordt uit-
gevoerd door de EPDA, de KUB, het NNI en TNO.
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