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Enkele richtlijnen voor het aanleveren van digitale bestanden. Bij Bergslot werken we met Apple Macintosh, maar ook PCbestanden zijn door ons te verwerken. Nagenoeg alle bestanden kunnen door Bergslot verwerkt worden.
Voorkom het zoekraken van uw media en voorzie alle media van een duidelijk label, en stuur alleen de benodigde
bestanden

Programma’s
QuarkXPress versie 6.5 of lager
Bestand exporteren als eps-file waarbij de letters omgezet zijn in contouren.
Geïmporteerde onderdelen meeleveren in een aparte map om conditiecontrole uit te kunnen oefenen.
QuarkXPress heeft de mogelijkheid om onderdelen te verzamelen voor servicebureau. Deze optie zorgt ervoor dat alle
gebruikte illustraties worden verzameld in een aparte map, samen met het QuarkXPress document en een tekst-document
waarin alle gegevens staan omtrent het document.
Snijtekens buiten het document worden niet ondersteund door onze RIP, daarom is het, indien gewenst, noodzakelijk de
snijtekens zelf aan te brengen.

Adobe Illustrator versie CS5 of lager
Maak gebruik van de optie “Maak lettercontouren” of “Convert to Paths”. Dit voorkomt problemen met lettertypes.
Bewaar het bestand in het eigen formaat. Geplaatste (gekoppelde) beelden meeleveren om conditiecontrole uit te kunnen
oefenen.

CorelDraw versie 13 of lager
Maak gebruik van de optie “Maak lettercontouren” of “Convert to Paths”. Dit voorkomt problemen met lettertypes.
Bewaar het bestand in het eigen formaat. Geplaatste (gekoppelde) beelden meeleveren om conditiecontrole uit te kunnen
oefenen.
De meest voorkomende problemen bij het aanleveren van een CorelDraw bestand is dat een beeld geplaatst wordt in
RGB-modus of als JPG of ander exotisch formaat dat opgesloten wordt door CorelDraw. De controle werkzaamheden
en de daaropvolgende voorbereiding op de productie wordt dusdanig vertraagd waardoor kostenverhoging ontstaat die
doorberekend moet worden.

Adobe InDesign versie CS3 of lager
Maak gebruik van de optie “Maak lettercontouren” of “Convert to Paths”. Dit voorkomt problemen met lettertypes.
Bewaar het bestand in het eigen formaat. Geplaatste (gekoppelde) beelden meeleveren om conditiecontrole uit te kunnen
oefenen.

Adobe Acrobat

Wij accepteren PDF bij voorkeur Certified PDF met WF-DigitalPrintCmyk_1v1 profiel, de link naar dit profiel zal te vinden
zijn op http://www.certifiedpdf.net

Adobe Photoshop versie CS3 of lager
Dit bestand mag aangeleverd worden in PSD, EPS, EPS jpg gecomprimeerd, JPG, of TIF formaat
De beeldresolutie kan gerelateerd worden aan de beoordelingsafstand:
afstand tot
1,5 meter in 100 dpi (op eindformaat)
afstand tot
5 meter in
50 dpi (op eindformaat)
afstand meer dan
5 meter in
25 dpi (op eindformaat)
Bij een pixelbestand hoort wel een waarschuwing!
Als u ons een pixelbestand (bitmap) aanlevert, dus hierbij via uw eigen scan het kleurprofiel van ons drukproces heeft
bepaald, dan dient u het uiteindelijke printresultaat zonder voorbehoud te accepteren. Dit eindresultaat kan in kwaliteit of
in kleur voor beide partijen een verrassing zijn.
Als u een pixelbestand samen met een kleurvoorbeeld aanlevert dan zullen wij ons uiterste best doen dit kleurvoorbeeld zo
goed mogelijk te benaderen. Opnieuw dient u het resultaat zonder voorbehoud te accepteren. Het kan echter zijn dat dit
nog steeds niet exact dat is, wat u verwacht.
Als u een bestand met voorbeeld aanlevert plus een of meerdere proefopdrachten geeft dan zal het eindresultaat wel
voorspelbaar worden. Uiteraard zijn de kosten hiervoor wat hoger.

Autocad documenten
Autocad documenten moeten zodanig geëxporteerd zijn dat er geen lijnstukjes ontstaan en daarbij mogen vlakken ook
niet met lijnen gevuld worden.

Kleurproeven
Wij adviseren u om bij kritische kleuren, grote volumes en CMYK-bestanden vooraf een kleurproef te laten maken.
Deze proef dient te worden gemaakt op onze printer. Dit vergt wel levertijd maar levert dan ook het beste resultaat.
Wanneer u een kleurreferentie meestuurd gaarne een Matchprint of Irisproof.

Volvlakkleuren
Maak gebruik van het PMS-kleurenpalet. Bergslot vertaalt deze kleuren naar CMYK-opbouw waarmee wij de
PMS-kleuren zo goed mogelijk benaderen. (dit geldt ook voor RAL- en HKS-kleuren)
Hier hoort wel een waarschuwing bij!
Met betrekking tot het digitaal printen dient u zich te realiseren dat alle kleuren worden opgebouwd uit CMYK.
Consequentie is dat volle kleuren nooit exact weergegeven worden maar wel zo goed mogelijk worden benaderd.

Letterfonts
Vanwege licentierechten mogen wij geen letterfonts accepteren. Zet daarom zelf de fonts om naar contouren.

Opslagmedia (DOS- of MAC-geformatteerd)
USB stick
CD ROM
DVD

Datacommunicatie
E-mail: algemeen@bergslot.com
FTP toegang op aanvraag

Snijlijnen
Indien u speciale wensen hebt verdient het aanbeveling om deze via een bij te leveren print kenbaar te maken.
Graag de snijlijnen hierop aangeven.

Wat is VECTOR en wat is BITMAP?

B

Vectoren voor letters, vlakken, logo’s en lijnen

Bitmap voor: foto’s en full-color beelden

