Få ut det mesta av din trycksak

S K A PA D I G I TA L A D O K U M E N T

Vårt mål är att alltid producera trycksaker av högsta kvalitet till
våra kunder. För att säkerställa att resultatet blir som förväntat
så krävs det att det digitala dokumentet uppfyller vissa krav.
Här kommer några instruktioner och tips som kan hjälpa dig att
skapa ett tryckoptimerat digitalt dokument.

DET SPELAR INGEN ROLL HUR DET SKA TRYCKAS.
Det ska vara enkelt, i vårt arbetsflöde spelar det ingen roll om
den slutliga trycksaken är tryckt i offset, digitalt eller plottrad i
storformat. Vi använder oss av ett RGB-bildflöde vilket förenklar
för designern, följ bara våra instruktioner.
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Använd
CMYK eller
PMS-färger

Skapa dokument
InDesign och Quark är de program som med fördel används till
att skapa bra tryckdokument, programmen har alla inställningsmöjligheter och funktioner som krävs för ett maximalt resultat.
Program som Word, PowerPoint, Publisher och Pages m.fl. är
anpassade för utskrift på lokala skrivare och saknar därför en
del viktiga inställningar och funktioner som kan påverka slutresultatet negativt.
Är du noga med slutresultatet så kan vi göra om dina dokument
till InDesign-format.

Att tänka på när du skapar ditt dokument:
Formatet - Ska man trycka A4 så ska dokumentet vara A4.
Antal sidor - Är trycksaken 8 sidor ska dokumentet ha 8 sidor.
Utfall - 3mm utfall på objekt som ska tryckas ut i kanterna.
Text, plattor och grafikfärger - Använd CMYK- eller PMS-färg.
Typsnitt - Använd typsnitt som är anpassade för tryck.

Bildupplösning
Bästa resultatet får pixelbilden om
den ligger i RGB-färgläge med en
upplösning på 300-350 dpi och
bilden monteras i 100%

Rätt färg på dina länkar
Ett trycksaksdokument kan innehålla två olika typer av grafiska
länkar som är uppbyggda av pixlar eller vektorer.
Vektorbaserade länkar kan vara logotyper, illustrationer eller
diagram och de ska alltid ligga i färgskalan CMYK eller PMS.
Vektorgrafik är inte känslig för upplösning.
Bilder är pixelbaserade länkar och vi vill alltid att bilderna ska
ligga kvar i sitt ursprungsläge som är RGB.
Bildupplösningen bör ligga på 300-350 dpi i skala 1:1

ÖVERKURS!
Vill du förhandsgranska i CMYK eller byta RGB-profil använder
vi oss av standardprofiler som finns att ladda ner på www.eci.org
RGB
BESTRUKET
OBESTRUKET

ECI-RGB_v2
ISO Coated v2 300% (ECI)
PSO Uncoated ISO12647 (ECI)

Packa ihop dokumentet för tryck

Börja alltid med att städa bort bilder, grafik och texter som
ligger utanför sidformatet och skräpar, rensa även upp bland
oanvända färger i färgpaletten.
Lägg ihop det färdiga dokumentet, alla länkade filer och typsnitt samt en lågupplöst pdf-fil i en mapp.
Flera program har funktionen Packa som gör detta automatiskt.

Komprimera mappen och ladda upp den via vår webbplats
www.henningsons.se/ladda-upp-filer/

Skapa tryckbar PDF-fil
Är du säker att ditt dokumet inte behöver justeras i bilder
eller annat så kan du skapa en högupplöst pdf-fil istället. Det är
viktigt att du skapar din pdf-fil med följande inställningar.
Standard

Inget

Kompabilitet Acrobat 8/9 (PDF 1.7)

KOMPRIMERING
Färgbilder Nedsampla inte / Automatisk (JPEG) / Maximal
Gråtoner
Nedsampla inte / Automatisk (JPEG) / Maximal
Monokroma Bikubisk nedsampling till 2400 / CCITT Gr 4
		
Komprimera text och teckningar
		
Beskär bilddata utanför ram
Märken

Skärmärken

Utfall 3 mm

UTDATA
Färg
Regel

Ingen färgkonvertering
Inkludera RGB- och taggade CMYK-källprofiler

Teckensnitt

Skapa delmängd av teckensnitt 0%

Funderingar?
Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar.
Tel. 0243-24 97 40 eller info@henningsons.se

HENNINGSONS TRYCKERI – LOKALT OCH PÅ NÄTET!
År 1947 startade Henningsons Tryckeri med att producera trycksaker. Vi står för engagemang, erfarenhet och kunskap.
Idag är vi ett komplett grafiskt center med hela produktionskedjan under samma tak, självklart miljömärkt med Svanen.
Besök gärna www.henningsons.se för mer information.
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