Digitaaldruk
Aanleveren van bestanden:
- per e-mail (als bijlage).
- via FTP-upload (toegang tot de server in overleg).
- op CD, DVD, USB-stick of andere opslagmedia.
Besturingssysteem:
- Apple Macintosh (Mac OSX, versie 10.3.9)
Ondersteunde bestandsformaten:
- Adobe EskoArtworks ArtPro (*.ap)
- Adobe Illustrator CS5 (*.ai ,*.eps)
- Adobe Photoshop CS5 (*.psd, *.tif)
- Adobe Indesign CS5 (*.indd)
- Adobe Acrobat (*.pdf), compatibiliteit tot Acrobat 6 (PDF 1.5)
Foto´s en illustraties (niet in RGB modus!)
- open bestanden, inclusief eventuele lagen en bewerkbare teksten (*.tif, *.psd).
- Illustraties zoveel mogelijk apart aanleveren in schaal 1:1.
- LZW-compressie bij TIF-bestanden is toegestaan.
- Resolutie moet minimaal 300 dpi zijn.
- Geen datacompressie toepassen die bestandsinfo weglaat (zoals *.jpg, *,png, etc.).
Kleuren:
- Kleurenaantal is onbegrenst. In druk worden steunkleuren opgebouwd uit cyaan,
magenta, geel, zwart, violet, oranje en evt. wit.
- Lakken en/of preging is achteraf mogelijk.
- Aparte kleuren duidelijk vermelden (PANTONE, HKS, etc).
- Ongedefinieerde kleuren worden door ons naar eigen inzicht verwerkt
(hierbij kunnen afwijkingen ontstaan).
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Gebruik van lettertypen:
- Systeemonafhankelijke lettertypes gebruiken (Open Type Format, *.otf) of
compatible met Mac OS.
- Alle gebruikte lettertypen bijleveren.
Barcodes:
- De aangelverde cijfercombinaties moeten geldig zijn. Wij zetten de codes er
volgens de daarvoor geldende standaard in.
- Barcodes als afbeelding of als vectorbestand worden alleen als voorbeeld gezien.
- Aangeleverde Barcodes worden alleen bij uitdrukkelijke wens verwerkt.
Hiervoor garanderen wij niet dat ze leesbaar zullen zijn.
- Minimale eisen voor wat betereft het formaat: SC-0 (82%) volgens de
ISO/IEC-standaard.
Netto formaat en afloop:
- Het netto formaat moet aangegeven zijn (bijv. door een stansvorm).
- Artwork moet rondom minimaal 1,5 mm afloop hebben.
Overige info:
- Altijd een proef ter controle meesturen (print of een preview PDF).
- Geen bijzondere tekens in de bestandsnaam gebruiken (zoals /<>:’, etc.).
- Bestanden zoveel mogelijk aanleveren in het programma waarin ze opgemaakt
zijn of als PDF (compatibiliteit ≥ Acrobat 6.0 – PDF 1.5).
- Geimporteerde bestanden in het Artwork apart meeleveren.
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