geef print- & drukwerk kleur

Aanleverspecificaties ‘open’ bestanden
Alle digitale bestanden kunnen in principe verwerkt worden; opmaakbestanden dienen verwerkbaar te zijn
met Adobe Indesign, QuarkXPress of Adobe Illustrator. Indien men van andere softwarepakketten gebruik
maakt, graag in overleg; dit in verband met mogelijke noodzakelijke conversies en eventuele daaruit
voortvloeiende extra onkosten.
Bestanden kunnen aangeleverd worden middels:
- cd-rom, dvd of usb-stick
- e-mail (max. 10 Mb per e-mailbericht)
- externe harde schijven
- ftp (let op: documenten bij voorkeur als zip comprimeren)
- wetransfer.com
Bij digitale informatiedragers altijd een inhoudsoverzicht meeleveren. Digitale informatiedragers dienen
‘opgeschoond’ aangeleverd te zijn; dat wil zeggen dat onnodige bestanden niet meegeleverd worden, om
misverstanden te voorkomen. Altijd 1:1 prints van opgemaakte documenten meeleveren.
Lettertypen
Gebruikte lettertypen altijd meeleveren. Indien lettertypen niet worden bijgeleverd, zal in overleg met de
klant/orderbegeleiding, de lettertypen van All Color BV worden gebruikt, waardoor het mogelijk kan zijn
dat er afwijkingen ontstaan in aan- en afspatiëringen en afbrekingen. Dit kan in voorkomende gevallen
alleen goed gecontroleerd worden aan de hand van de aangeleverde prints.
Beelden
Geplaatste beelden dienen een resolutie van minimaal 300 dpi te hebben en een kleursamenstelling
in CMYK, duotoon, monotoon of grijswaarden (dus géén RGB); de digitale beelden dienen bij voorkeur
bewaard te worden als EPS (géén JPEG compressie), TIFF (eventueel met LZW compressie) of JPEG (hoogste
kwalieit).
Voor aflopende items wordt een afstand van 3 mm rondom gehanteerd. Om goed sluitend drukwerk te
kunnen garanderen, verzoeken wij om een trapping van minimaal 0,1 pt te hanteren, let op trapping
in illustrator.eps afbeeldingen! Alle digitale bestanden worden door All Color BV verwerkt zoals deze
aangeleverd worden. Let dus extra goed op trapping, overdruk, afbeeldingen wel/niet op afdrukken,
overlapping van beelden etc.
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Aanleverspecificaties PDF-documenten
Bestanden kunnen aangeleverd worden middels:
- cd-rom, dvd of usb-stick
- e-mail (max. 10 Mb per e-mailbericht)
- externe harde schijven
- ftp (let op: documenten bij voorkeur als zip comprimeren)
- wetransfer.com
Bij digitale informatiedragers altijd een inhoudsoverzicht meeleveren. Digitale informatiedragers dienen
‘opgeschoond’ aangeleverd te zijn; dat wil zeggen dat onnodige bestanden niet meegeleverd worden, om
misverstanden te voorkomen. Altijd 1:1 prints van opgemaakte documenten meeleveren.
Enkele specifieke eisen
Aangeleverde pdf bestanden voorzien van snijtekens en afloop (Bij voorkeur 3 mm).
De snijtekens zijn nodig voor onze in-position software.
Lettertypen
Alle gebruikte lettertypen moeten embedded zijn.
Beelden
Geplaatste beelden dienen een resolutie van minimaal 300 dpi te hebben en een kleursamenstelling
in CMYK, duotoon, monotoon of grijswaarden (dus géén RGB); de digitale beelden dienen bij voorkeur
bewaard te worden als EPS (géén JPEG compressie), TIFF (eventueel met LZW compressie) of JPEG (hoogste
kwalieit).
Alle aangeleverde pdf-bestanden worden door All Color BV verwerkt met behulp van Enfocus PitStop
software en getoetst aan de geldende normen voor regulier offsetdrukwerk. Mocht het onverhoopt zo
zijn dat het aangeleverde pdf-bestand niet aan deze normering voldoet, dan zal verzocht worden om een
aangepast pdf-bestand te leveren.

