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TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAGLEADÁSRÓL
A megfelelő minőséget biztosító feldolgozáshoz az alábbi - technológiai - kívánalmakat
kérjük figyelembe venni.
Az anyagleadás formátuma: kompozit CMYK PDF. A szeparált PDF-t kérjük, mellőzzék. A
dokumentum ne legyen RGB vagy LAB, a leadott állomány ne tartalmazzon beágyazott színprofilt.
PS-, PDF-ÍRÁS:
•

2400 dpi felbontás, binary kódolás, Font Inclusion: all-ra állítva. PostScript driverként
bármilyen, korábban hasonló célra használt driver megfelelő. Ps íráskor rácssűrűséget,
szögeket megadni nem kell, rácsra bontáskor erre a saját beállított értékeinket használjuk. Ha
egyedi beállításokat szeretne, azt megrendelésében közölje. A Distiller kompatibilitását
minimum Acrobat 4.0-ra kérjük állítani, szoftvereink az 1.3-1.7-es PDF-t tudják biztonságosan
feldolgozni. A PDF-ek ne tartalmazzanak layereket. A PDF-eket küldés előtt ellenőrizzék le:
kifutók, vágójelek, színátmenetek folyamatossága, oldalsorrend tekintetében. Az Adobe
Acrobat programmal megtekinthetők a fontbeágyazások és a felülnyomások is.

ADATHORDOZÓ:
• CD, DVD, USB tároló, valamint email.
A szükséges hozzáférési adatokat kollégáinkkal kérjük egyeztetni.
DOKUMENTUM-KÖVETELMÉNYEK:
• A fontok komplett beágyazása nagyon fontos, kérjük, ezt mindenképp végezze el! Kerüljék a
system fontok használatát (nem vagy nem mindig ágyazódnak be). Szöveget is tartalmazó
vektoros eps-ekben a karaktereket célszerű görbévé alakítani. A behelyezett képállomány ne
legyen 5 file-os (DCS) eps, gif, wmf, pict. Javasoljuk a kb. 300 ppi CMYK tiff, CMYK photoshop
és vektoros eps-ek használatát. Kerüljék a nem maximális minőségre tömörített jpg képeket.
• Direkt színek: Csak azok a színek maradjanak spot color-ként, melyeket direkt színként kérnek
nyomatni, az összes többi legyen belebontva a CMYK-ba.
• A PDF file-ok tetszőleges oldalmennyiséget tartalmazhatnak. Oldalpár-tördelés esetén a
spread beállítást kérjük kikapcsolni. Ne rakja össze az oldalakat kilövés szerint. Az üres
oldalakat is kérjük, hogy a megfelelő helyekre illessze be. Az anyagot különálló PDF-ként, egy
produkcióban kérjük. Tördeléskor az oldalméret egyezzen meg a vágott mérettel, a kifutó
(bleed) minimum 3 mm (irkafűzésnél minimum 5 mm) legyen. A kötésbe kerülő kifutók nem
okoznak problémát.
• Stancot illetve formalakkot vektoros formátumban kérjük a grafika PDF-jével együtt küldeni
külön oldalon, vagy külön fájlban, vagy a grafikára helyezve, de jól elkülöníthető színként (pl.
direkt szín).

MEGRENDELÉSKOR:
•

A tartalmi és nyelvtani hibákért nem áll módunkban reklamációt elfogadni – természetesen
szembetűnő hibák felfedezését jelezzük.

