CHECKLISTA DIGITALA ORIGINAL

Filformat
Önskade filformat:

.EPS eller .PDF

Vi kan även hantera de flesta andra format.
Originaltid och filhantering debiteras löpande.

Vektorer eller pixlar
Vektorgrafik går att skala upp och ner obegränsat.
Med pixlar blir det inte bättre än det du ser på skärmen.
En skärbar fil måste var i vektorgrafik.

Pixelgrafik

Bilder
Alla bilder skall vara sparade ”i” dokumentet.
De flesta program tillåter användaren att ”länka” in
en ”preview” bild i dokumenten.
Dessa bilder går inte att använda.
Storlek
Se till att alla bilder håller rätt storlek samt
upplösning* för det avsedda ändamålet.
Se exempel nedan.

Vektorgrafik

Storlek

”Lågupplöst” bild

Se till att dokumentet är i rätt storlek eller rätt
skala, tex. 1:2 osv. Tänka på att dubbelkolla
bilderna när du arbetar i skala.

*150 DPI 1:1 är ett bra riktmärke för en högupplöst bild

Färger
RGB, CMYK eller PANTONE (PMS)

Dokumentyta
Dokumentytan skall ha samma storlek som
informationen i dokumentet. Se exempel nedan.

För att vi skall kunna matcha eventuella färger
korrekt behöver vi alla färger som skall ”färgstyras”
i PANTONE (PMS) Solid Coated.

RGB

Fel ”dokumentyta”

Rätt”dokumentyta”

Dokumenten skall inte vara utfallande,
om det inte krävs av applikationen. Ex Quickscreens..

Text
För att minimera risken för ofrivilliga ändringar i
orginalen skall allt textinnehåll konverteras
till banor. Se exempel nedan.

Text i ”textformat”

”Högupplöst” bild

Text i ”banor”

CMYK

PANTONE (PMS)

OBS! Alla färger går INTE att framställa.

Skärmärken
Skärram eller dokumentram är en tunn färgad
ram som visar var den färdiga produken skall
skäras ner. En 0,015mm linje runt dokumentet räcker.
Skärmärke eller skärkors. Vi använder inte oss av
standardskärmärken, då dessa vanligtvis är utfallande
från dokumenten. Istället så använder vi oss
av ett ”halvkors”. Se exempel nedan.

”Vanligt” Skärmärke
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”Halvkors” Skärmärke

