AANLEVERSPECIFICATIES
Aanlevering van open bestanden
-

Alle gebruikte fonts en illustraties van het bestand meeleveren.
Van meegeleverde beelden moet de resolutie minimaal 300 dpi zijn en CYMK.
Geen kleurgescheiden beelden aanleveren.
Alle teksten, m.u.v. teksten in logo’s, niet opslaan als lettercontouren.
Het documentformaat moet overeenkomen met het uiteindelijke drukformaat.
Bij aflopende beelden: minimaal 3 mm overvul.
Randen stansvorm op document formaat

Datadragers: CD-rom of DVD
Datadragers dienen voorzien te zijn van bedrijfsnaam en naam van het project.
Tevens dient u een inhoudsopgave van de datadrager mee te leveren.
FTP-server:

Via de link http://ftp.elburgbotanicmedia.com/login.html
Vraag uw inloggegevens aan via het contactformulier

E-mail:

Bestanden niet groter dan 5Mb.

Eventuele aanpassingen of correcties van aangeleverde digitale documenten worden, na overleg,
op uurbasis doorberekend.

Programma’s

Voor het aanleveren van open bestanden zijn de volgende programma’s van toepassing:
Adobe Photoshop CS6 of lager, Adobe Illustrator CS6 en Adobe InDesign CS6 of lager (niet lager dan CS4).
Opmaken van pagina’s bij voorkeur in Adobe InDesign niet in Adobe Illustrator!
Voor bestanden die volledig opgemaakt zijn in QuarkXpress 5 of 7, MSWord, Adobe Photoshop of andere programma’s worden extra kosten in rekening gebracht i.v.m. omzetten.
Indien u voor deze aanleverwijze kiest, verzoeken wij u dat vooraf kenbaar te maken bij uw contactpersoon
van Elburg-Smit.
Wij aanvaarden hoge resolutie PDF-bestanden gemaakt met onze instellingen.
Het joboptions bestand dient u te plaatsen in Adobe Distiller in de map ‘settings’ of in de map met de Adobe
InDesign PDF settings.
Alle fonts insluiten, document voorzien van paskruizen en snijlijnen. Minimaal 3 mm overvul.
Document gecentreerd in PDF.

Bijleveren kleurenproef

Digitaal materiaal moet aangeleverd worden met een bijbehorende (kleur)printen.
Kleurgescheiden (CMYK + eventueel PMS) printen en een kleurenproef bijleveren.
Indien prints verkleind zijn uitgedraaid, verkleiningspercentage aangeven op de geleverde prints.
Een JPEG of PDF-preview kan ook.
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