Information innan ni gör layout
för digitalt original till oss:
Dokument/Mac: “Öppna” dokument eller HighRes-pdfer med 5mm utfall i skala 1:1.
Öppna dokument skapade i InDesign eller Illustrator.
Alla monterade bilder och loggor medskickade. Ex i InDesign; gå på “Arkiv” ->“Packa”
och samla enkelt ihop underlaget. Inga “inbäddade” bilder i varken InDesign eller
Illustrator, utan länkade tack. Skicka med alla använda typsnitt.
Se till att alla bilder i dokumentet är uppdaterade. Bifoga alla använda typsnitt.
Var noga med x och y på bildblock mm och dokumentets format, så allt är exakt och att
det är proportionerligt korrekt för slutformatet, om ni arbetar i underskala.

Logos:

Bilder:

Vänligen bifoga en LowRes-pdf, alternativt en färgutskrift.
Skall vara skapade i Illustrator som banor/vektorer.
Vänligen “lägg in” rätt Pantone PMS-färger.
Pixlade loggor, som måste vara pixlade, skall ha en upplösning på 300 dpi i slutformatet.
Bilder för Digital-printning skall "hålla" en upplösning på 150 dpi i slutformatets storlek.
Ex 70x100cm, med pixlad bild som täcker hela ytan, rätt beskuren, ger ca 70 Mb i RGB.
Ex 130x290cm, med pixlad bild som täcker hela ytan, rätt beskuren, ger ca 375 Mb i RGB.
Alla pixlade bilder i läge Adobe RGB 1998. Är bilderna komprimerade; jpeg el. lzw, döp
filerna därefter tack. Vid jpeg använd "Maximal kvalitet". Tänk på att jpeg är en “förstörande”
komprimering, framförallt i fina toningar, exempelvis i en himmel.

Datamedia:

CD/DVD, USB

Filöverföring:

Ftp: Gå in på http://www.filecentral.se/filecentral/inbox/screenbolaget/upload.html
Där kan du lägga den zippade filen/mappen.
Meddela gärna din kontaktperson hos oss när du lagt upp den zippade filen.
E-post: Max 20 Mb. Lägg allt i en mapp & Zippa/komprimera den mappen, sen maila.

Program, Mac:

InDesign CC
Photoshop CC
Illustrator CC

Program, PC:

InDesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, Corel Draw X4
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