Keiren special mail solutions
Systeem: Apple OSX 10.12.6

Digitaal
Aanleveren:

 nze algemene voorkeur gaat uit naar het
• O
aanleveren van Certified PDF-bestanden, die
geschikt zijn voor druk (Hi Res). Vanaf versie
Acrobat 1.5 en hoger: minimaal PDF/X-4.
 et daarbij vooral op de volgende punten:
• L
Inclusief ingesloten fonts en bestanden, de juiste
resolutie, kleuren, kleurprofielen, etc.
Het juiste inktgebruik, evt. juiste steunkleuren
en het voorkomen van dubbele PMS kleurnamen
(bijvoorbeeld PMS 106 U en 106 C).
• Indien nodig, altijd aangeven welke van de aangeleverde kleuren in welke inktkleuren gedrukt
moeten worden
 PDF, indien mogelijk, voorzien van snijtekens die
• De
het juiste formaat aanduiden
• Indien geen PDF mogelijk: alleen in overleg met
onze prepress open bestanden met fonts en
afbeeldingen sturen!
• Bij kleurscheidingen: juiste trapping (over- of onder
vul bij kleurelementen die elkaar overlappen) Indien
nodig voldoende afloop (overlap): minimaal 2 mm).
Ook bij aflopende, gekoppelde afbeeldingen in een
bestand voldoende overlap geven

* Adobe Acrobat

versie CC 2018

* Adobe Illustrator

versie CC 2018

* Adobe Photoshop

versie CC 2018

* Adobe InDesign

versie CC 2018

 ij aanlevering van bestanden die geplaatst zijn
• B
in een eerder door ons geleverd standvel, deze
in 2 versies aanleveren:
Een opmaak met bedrukking in ons standvel en
een opmaak met alleen de bedrukking.
In elk geval de lijnen van ons standvel transparant
(overdruk) geven!
 egeleid de opdracht altijd met voldoende
• B
gegevens betreffende de verwerking
 ontroleer a.u.b. uw door u aan te leveren PDF,
• C
evt. met behulp van een Preflight. Lagere versies
van Acrobat en PDF’s met low res inhoud zijn alleen
geschikt voor proef en niet voor drukwerk!
 -mailen: PDF’s mogen wel los gemaild worden.
• E
Andere bestanden altijd eerst in één map (directory)
plaatsen. Daarna deze map via ZIP inpakken vóór
men deze doorstuurt.
Verzendmogelijkheden bij e-mail: maximaal 8 MB
Grotere bestanden via FTP of internet als download
aanbieden (bijvoorbeeld ‘We Transfer’ e.d.)
Downloadgegevens a.u.b. vooraf doorgeven per email.
E-mail: info@keiren.nl
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Be insired, be creative

