Elektronikus anyagfogadás
Gyártásra szánt állományokat e-mailben (info@civis-nyomda.hu), elektronikus
formában CD-n, DVD-n, FTP-re feltöltve, pendrive-on stb. fogadunk (FTP szerverre
feltöltött anyagról kérjük értesítsen bennünket telefonon vagy e-mailben). Az
elfogadott adatformátum PDF.

Nyitott állományokat (forrásanyagokat) csak és kizárólag előzetes egyeztetés után
és csak rendkívül indokolt esetben fogadunk.
Nyitott állományokat szerkesztési díj ellenében dolgozunk fel. Ezeknél az
anyagoknál a használt betűtípusokat és képeket kérjük csatolni, vektorgrafikus
program esetén a fontot görbévé alakítani.

A képként leadott anyagok (TIFF, JPEG, PSD) végső méretét kérjük megadni (vágott
és kifutó méret), levilágításra szánt anyag esetén a kép legyen CMYK, 300 dpi.

PDF állományok esetén mindenkor kérjük:

- a fontok görbévé alakítását vagy a dokumentumba ágyazását
- több színes anyagokban a képek CMYK színrendszerben, lehetőleg profilleíró
tagek nélkül, Fogra39 színprofilúak legyenek
- egy színes állományokban a képek szürkeskálás formában (grayscale) legyenek
- fekete szöveg csak fekete színből, ne több színből álljon össze és mindig
felülnyomásra legyen állítva
- színes grafikai részek ne haladják meg a 300%-os fedettséget!

Direkt színt csak akkor tartalmazzon az anyag, ha az levilágítási szín. Direkt szín
csak Pantone CVC és C lehet.
Amennyiben az állomány indokolatlanul direkt színt tartalmaz, azt CMYK-ban színre
bontjuk, de az eredményért (színtorzulás felléphet) felelősséget nem vállalunk!

10%-osnál kisebb telítettségű színátmeneteket lehetőleg ne használjunk.
Világos színek ne legyenek felülnyomásra (overpint) állítva, a megfelelő beállítás
mindig a "kiütés" (knockout).
Az állományok tartalmáért felelősséget nem vállalunk, az minden esetben a
megrendelőt terheli.
Jellemzők és nyomtatóbeállítások:
- automatikus magasság
- oldaltájolás: középen
- regisztrációs jelek középen (vagy nincs)
- kifutót tartalmazzon, ennek mértéke: 3 mm (max. 5 mm)
- 2400 dpi
- 150 v. 175 lpi
- vágójeleket tartalmazzon (szükség esetén hajtás-, biegelés-, perforálási jeleket is)
- kompozit PDF
- oldalak egyenként és nem oldalpárban
- a mentés lehetőleg álló pozícióban történjen
- könyvek és nagyobb terjedelmű anyagok esetén a PDF tartalmazza a
vákátoldalakat
- stancrajz külön direkt színként a grafikai anyagon v. a PDF külön oldalán v. külön
fájlban
- lakkot és UV lakkot 100% telítettségű színként kérjük, külön oldalon
- vonalvastagság: min. 0,05 mm
- egyrétegű PDF; ne tartalmazzon több réteget (általában Photoshopból mentésnél
fordul elő)
- verziószám: max. 1.6.

Digitális nyomtatásnál A3-as méretig képek esetén 300 dpi-s felbontást kérünk, a
szöveges részeket lehetőleg vektoros és nem raszteres formában.
Széles formátumú nyomtatásnál (nagy méretek esetén) sok esetben elegendő 150
dpi-s felbontású fájlok leadása is (1:1 méret esetén), de kérjük, hogy lehetőleg min.
240 dpi-s anyagot küldjön! Elfogadunk képet is, de csak veszteségmentes
tömörítéssel, avagy tömörítetlenül.
Széles formátumnál kifutóra nincs szükség, elegendő a vágott méretet leadni.
Molinóknál pl. a szegést és a ringlizést mi készítjük elő, különleges igények esetén
erről elég, ha annak mikéntjéről az ügyfél ad tájékoztatást.

