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Aanleverspecificaties digitaal beeldmateriaal

Logo’s en illustraties
Voor het snijden, frezen of printen van bijvoorbeeld logo’s en
(lijn)illustraties kunt u het beste vector-georiënteerde bestanden
aanleveren. De afmeting is van ondergeschikt belang; bij vergroten
of verkleinen van een vector-bestand blijft de kwaliteit gehandhaafd.
Bevat het bestand teksten? Zet deze dan om naar lettercontouren of
voeg de fonts bij.

als onze printer en software. Geen ingesloten kleurenprofiel? Dan is de
kans op afwijkende kleuren groter.

Bevat uw Adobe Illustrator-bestand bitmaps? Sluit deze bij het
opslaan dan niet in, maar kies voor koppelen, en lever de bitmaps als
losse bestanden bij. Kijk ook hieronder voor de aanleverspecificaties
van ‘Foto’s’!

Snel een bestand sturen dat te groot is voor e-mail? Dat kan via
wetransfer.com. Hiermee kunnen grote bestanden tot twee gigabyte
verstuurd worden. U vult slecht de meest noodzakelijke gegevens in
en verstuurt het bestand. Eventueel voegt u een persoonlijk bericht
toe zodat de ontvanger weet van wie het bericht afkomstig is. De
WeTransfer pagina is gratis.

Autocadbestanden kunnen we niet direct verwerken. Exporteer de
bestanden naar een eps of pdf bestand (tot versie 2000). Hierdoor
kunnen echter wel gegevens verloren gaan. Voeg altijd een duidelijk
print bij ter controle.
Foto’s
Voor het printen van bijvoorbeeld foto’s kunt u het beste pixelgeoriënteerde bestanden aanleveren. Grootformaat fullcolorprints zijn
opgebouwd uit pixels en moeten een minimale resolutie van 72 pixels
per inch (DPI) op ware uitvoergrootte hebben. Voor optimaal resultaat
van een afbeelding met veel detail (zoals een landkaart of kleine
afbeelding) is een hogere resolutie tot 150 DPI op ware grootte aan te
bevelen. Een hogere resolutie aanleveren kan natuurlijk ook.
Gecomprimeerde bestanden
We kunnen ook gecomprimeerde Zip-bestanden verwerken, echter
geen Sit-bestanden.
Kleurbeheer en kleurprofiel
Houdt er rekening mee dat het kleurbereik van de printer minder
groot is dan wat u via de monitor waarneemt. De kleuren kunnen
dus afwijken. Lever indien mogelijk een goede kleurenprint en
PMS-nummers van uw huisstijl bij, zodat wij het kleurbereik kunnen
controleren en optimaal kunnen afstemmen.
Afbeeldingen kunnen zowel in RGB als in CMYK aangeleverd worden,
echter RGB heeft de voorkeur. Om optimaal resultaat te bereiken
adviseren wij om uw document op te maken met hetzelfde kleurprofiel

Aanleveren
U kunt uw digitale bestanden aanleveren in PC-formaat op CD-rom,
DVD, 3,5 inch-diskette of USB-stick. Tot 5 MB kan ook per e-mail aan
ons verzonden worden.

Lever ter controle een goede kleurenprint en/of PMS-nummers van uw
huisstijl bij.
Bestandsformaten
Vector-bestanden aanleveren als:
• Adobe Illustrator* (.ai of .eps) tot versie CS 5.0
• Coreldraw tot versie 9.0
• Adobe Acrobat PDF
• Autocad** tot versie 2000
Pixel-bestanden aanleveren als:
• Adobe Photoshop (.psd of .eps)
• Adobe Acrobat PDF
• Tiff-bestand
• JPG/JPEG-bestand
• Bitmap-bestand
• PCX-bestand
Kleurprofiel insluiten:
• RGB: Adobe RGB 1998
• CMYK: Europese offsetdruk standaard, Euroscale Coated
Vragen?
Bel gerust 013-505 49 34, zodat u gegarandeerd bent van het beste
resultaat!
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