Aanleverspecificaties digitaal beeldmateriaal 2012
Om het printen van full-color afbeeldingen te laten voldoen aan uw verwachtingen en de
productie zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal richtlijnen voor het
aanleveren van het beeldmateriaal.
Software / bestandformaten
Het team werkt met de volgende teken- en opmaakprogramma’s:

Adobe Photoshop:
•
•
•

*.tiff, *.eps, *.jpg, *.psd.
Flattened (niet in lagen)
Bestanden > 600 MB in overleg.

Adobe Illustrator:
•
•
•

*.ai, * .eps.
LET OP!: Fonts bijvoegen of letteromtrekken/contouren maken
Lijndiktes omzetten naar omtreklijnen.

Adobe InDesign:
•
•

*.indd
Koppelingen en fonts meeleveren (pakket), evenals een lage resolutie
referentieprint/jpg.

Bij het aanleveren in QuarkXPress, alleen als EPS-bestand, graag beelden en
lettertypen meeleveren.
PDF
• Hoge resolutie, CPDF.
• Met rondom 10mm afloop.
• Beeld in CMYK Vectoren.
Aanvullende informatie
Referentieprint voorzien van gewenste maatvoering (zorg voor voldoende afloop circa
10mm rondom). Let hierbij op de wijze van aanduiding (m/cm/mm) en de volgorde van
de verhoudingen. De meest gangbare aanduidingen is breedte x hoogte (b x h) in
millimeters (mm). De opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor de opgegeven
maatvoering. Vermeld de PMS kleurnummers in het document zelf, bij het ontbreken
van deze gegevens kunnen wij geen kleurgarantie geven. De naam van de PMS kleur
dient altijd Pantone C (coated) te zijn.
We werken met referentiereprints en printen hierbij op het gewenste materiaal.
Hierdoor krijgt u een goed beeld van de kleurechtheid en kwaliteit van het printwerk. Bij
onderling overleg zal productie verder uitgevoerd worden.
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Voor een goed eindresultaat is het belangrijk om bestanden in de juiste resolutie aan te
leveren.
• Outdoor printwerkproducten 500 dpi bij een schaal van schaal 1 : 10
• Indoor printwerkproducten 150 dpi bij een schaal van schaal 1 : 1
• Indoor printwerkproducten 1500 dpi bij een schaal van schaal 1 : 10
• Full-color beelden graag aanleveren in CMYK, wanneer niet mogelijk, dan in RGB
• Ter referentie van afbeelding en kleur voegt u eventueel een afdrukvoorbeeld toe.
Zie “aanvullende informatie” hierboven.
Media

Per e-mail
U kunt uw bestanden (met bedrijfsnaam + offerte -/ordernummer) verpakt als *zipbestand mailen naar: info@projectexposure.nl

Per post
U kunt uw bestanden (met bedrijfsnaam, offerte-/ordernummer, beschrijving en
voorbeeldprint) op CD of DVD sturen naar postbus 351, 5060 AJ Oisterwijk.
Wij retourneren geen CD’s of DVD’s

Per wetransfer.com
U kunt uw bestanden (met bedrijfsnaam + offerte-/ordernummer) uploaden op
www.wetransfer.com en vervolgens mailen naar: info@projectexposure.nl
Heeft u vragen of liever dat Project eXposure uw opmaak verzorgt? Neem dan even
contact op voor de mogelijkheden via +31 (0)6 261 522 33.
Indien bestanden niet volgens deze specificatie worden aangeleverd kunnen de
eventueel daar uit voortvloeiende DTP kosten in rekening worden gebracht en kan de
opdracht worden vertraagd.
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