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Azért
állítottuk
össze ezt anyagota tájékoztatót, hogy megkönnyítsük az ÖöÖnök számára a nyomdai anyagleadást, így
Tisztelt
Megrendelőnk!

EL]WRVtWVXNYDKRJ\KRJ\NLDGYiQ\DLNDNtYiQWKDWiULGĒUHDOHJMREEPLQĒVpJEHQNpV]OKHVVHQHNHODNtYiQWKDWiULGĒUH
Azért állítottuk össze ezt a tájékoztatót, hogy megkönnyítsük az Önök számára a nyomdai anyagleadást, így biztosítva, hogy
 .pUMNKRJ\D$PHJIHOHOĒPLQĒVpJĠIHOGROJR]iVpUGHNpEHQNpUMNKRJ\D]DQ\DJRNDWNRPSR]LW&0<.SGISGIIRUPiWXPEDQ
kiadványaik a kívánt határidőre és a legjobb minőségben készülhessenek el.
NpV]tWVpNHO$NRPSR]LWIiMOOpWUHKR]iViKR]PLQGDN|]YHWOHQOtUWPLQGD3RVWVFULSWEĒO$GREH'LVWLOOHUUHONpV]tWHWWSGISGI
A megfelelő minőségű feldolgozás érdekében kérjük, hogy az anyagokat kompozit CMYK pdf formátumban készítsék el.
PHJIHOHODPHQQ\LEHQD]iOWDOiQRVQ\RPGDLPLQĒVpJLN|YHWHOPpQ\HNDODSMiQNpV]OW
V]tQERQWiVNpSIHOERQWiVIRQWRNEHpStA kompozit fájl létrehozásához mind a közvetlenül írt, mind a Postscriptből Adobe Distillerrel
készített pdf megfelel, amennyiben
WHWWVpJHVWE

az általános nyomdai
minőségi követelmények alapján készült (színbontás, képfelbontás, fontok beépítettsége stb.).
 7HFKQROyJLiQNDWD],62Q\RPGDLSDULHOĒtUiVRNKR]LJD]tWRWWXN
Technológiánkat az ISO nyomdaipari előírásokhoz igazítottuk (ISO,62
12647-2:2004). 
 $3iWULD1\RPGDQpJ\V]tQHVQ\RPWDWiVL,&&V]tQSURÀOMDLDN|YHWNH]ĒN
A Pátria Nyomda négyszínes nyomtatási ICC-színprofiljai a következők:
ISOCOATED_V2.ICC
FFÉNYES
MATT
MÁZOLT
PAPÍR
(PAPER
TYPES
ISOcoated_V2.icc fényes
ésÉS
matt
mázolt
papír
(Paper
Types
1, 2) 1, 2)
ISOUNCOATED_V2.ICC
NNATÚR
OFSZETPAPÍR
(PAPER
TYPE
ISOuncoated_V2.icc natúr
ofszetpapír
(Paper
Type
4) 4)
 .pUMNKRJ\DNpSHNV]tQUHERQWiVDNRUSV36SVYDJ\SGISGINLDGiVDNRUH]WYHJ\pNÀJ\HOHPEH$NOG|WWDQ\DJHOOHQĒU]pVpUH
Kérjük, hogy a képek színre bontásakor, PS vagy pdf kiadásakor ezt vegyék figyelembe. A küldött anyag ellenőrzésére nyomtatás
Q\RPWDWiVHOĒWWV]tQKHO\HVGLJLWiOLVSURRIRWNpV]tWQND]|Q|NiOWDONOG|WWDQ\DJUyOPHJUHQGHOĒLQNUpV]pUHNpUpVpUH
előtt színhelyes digitális proofot készítünk megrendelőink részére.
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Dokumentumkövetelmények
Betűk:
%HWğN

²
– $IRQWRNDWPLQGHQHVHWEHQEHNHOOpStWHQLD3')SGIEHPHUWFVDNtJ\EL]WRVtWKDWyKRJ\DQ\RPDWRQD]|Q|NiOWDOWHUYH]HWW
A fontokat minden esetben be kell építeni a pdf-be, mert csak így biztosítható, hogy a nyomaton az Önök által tervezett betűkép
EHWĠNpSMHOHQMHQPHJN.pUMNNO|Q|VÀJ\HOHPPHOHOOHQĒUL]]pND]gQ|NiOWDOKDV]QiOWV\VWHPpV7UXH7\SHIRQWRNEHiJ\D]yjelenjen meg. Kérjük, különös figyelemmel ellenőrizzék az Önök által használt system és TrueType fontok beágyazódását.
GiViW Acrobatban ellenőrizzék, hogy a szöveget is tartalmazó vektoros eps-ekben a karakterek beágyazódtak-e a pdf-be, ha ez
Adobe
 nem
$GREH$FUREDWEDQHOOHQĒUL]]pNKRJ\DV]|YHJHWLVWDUWDOPD]yYHNWRURVHSVHNEHQDNDUDNWHUHNEHiJ\D]yGWDNHDSGIEHKD
történt meg, kérjük a szöveget görbévé alakítani.
H]QHPW|UWpQWPHJNpUMNDV]|YHJHWJ|UEpYpDODNtWDQL

Képek:

²
'&6eps,
HSVJLIZPISLFW
– $SGIEHQHOKHO\H]HWWNpSiOORPiQ\QHOHJ\HQÀOHRV
A pdf-ben elhelyezett képállomány ne legyen 5 file-os (DCS)
gif, wmf, pict.
–² -DYDVROMXND&0<N.WLII&0<N.HSV&0<N.3KRWRVKRSpVYHNWRURVHSVHNKDV]QiODWiW
Javasoljuk a CMYK tiff, CMYK eps, CMYK Photoshop és vektoros eps-ek használatát.
 Kérjük,
&VDNPD[LPiOLVPLQĒVpJUH
 W|P|UtWHWWMSJNpSHNHWKDV]QiOMDQDN
csak maximális minőségre
(12) tömörített jpg képeket használjanak.
–² 0DJD]LQPLQĒVpJĠQ\RPWDWiVHVWpQDNpSHNDMiQORWWIHOERQWiVDGSLGHOHKHWĒVpJV]HULQWQH
Magazin minőségű nyomtatás estén a képek ajánlott felbontása 300 dpi, de lehetőség szerint ne
 legyen
OHJ\HQNHYHVHEEPLQWGSLQpO
kevesebb 225 dpi-nél.

Oldalak:
Oldalak:

²
– $SGIIiMORNWHWV]ĒOHJHVROGDOPHQQ\LVpJHWWDUWDOPD]KDWQDN
A pdf fájlok tetszőleges oldalmennyiséget tartalmazhatnak.
²
– 2OGDOSiUW|UGHOpVHHVHWpQDVSUHDGEHiOOtWiVWNpUMNNLNDSFVROQL
Oldalpár tördelése esetén a spread beállítást kérjük kikapcsolni.
²
– $]ROGDODNDWQHPNHOO|VV]HUDNQLNLO|YpVV]HULQWPHUWH]WD²DFpJQNQpODONDOPD]RWWWHFKQROyJLD
Az oldalakat nem kell összerakni kilövés szerint, mert ezt – a cégünknél alkalmazott technológia
 V]HULQWL²NLO|YpVWPLNpV]tWMNHO
szerint – mi készítjük el.
²
– $WHOMHVEHOtYHWHJ\SGIEHQDERUtWyWpVDPHOOpNOHWHNHWNO|QNO|QIiMOEDQNpUMN
A teljes belívet egy pdf-ben, a borítót és a mellékleteket külön-külön fájlban kérjük.
²
– $ERUtWyWROGDOSiUEDQJHULQFFHOKDMWiVpVYiJiVyMHOHNNHONLIXWyYDONpUMN
A borítót oldalpárban, gerinccel, hajtás- és vágójelekkel, kifutóval kérjük.
²
EOHHG
– 7|UGHOpVNRUD]ROGDOPpUHWHJ\H]]HQPHJDYiJRWWPpUHWWHODNLIXWy
Tördeléskor az oldalméret egyezzen meg a vágott mérettel, a kifutó (bleed)
3-5PPOHKHW
mm lehet.
²
– $GREH$FUREDWEDQHOOHQĒUL]]HKRJ\D7ULP%R[N|UOYiJiVpVD%OHHG%R[NLIXWyPpUHWHD
Adobe Acrobatban ellenőrizze, hogy a Trim Box/körülvágás és a Bleed Box/kifutó mérete
 PHJUHQGHOpVQHNPHJIHOHOĒHQOHWWHEHiOOtWYD$N|WpVEHNHUOĒNLIXWyNQHPRNR]QDNSUREOpPiW
a megrendelésnek megfelelően lett-e beállítva. A kötésbe kerülő kifutók nem okoznak problémát.
²
9iJyMHOHNHWNpUQND]ROGDODNUDDYiJiVWyOPPUHOHOWROYD
–	Vágójeleket
kérünk az oldalakra, a vágástól 5 mm-rel eltolva.
²
6WDQFROWNLDGYiQ\RNHVHWpQDVWDQFUDM]RWYHNWRURVIRUPiWXPEDQNpUMNDJUDÀNDSGIMpYHOHJ\WWNOGHQLNO|QROGDORQYDJ\
–	Stancolt
kiadványok esetén a stancrajzot vektoros formátumban kérjük a grafika pdf-jével együtt küldeni külön oldalon, vagy külön
NO|QIiMOEDQYDJ\DJUDÀNiUDKHO\H]YHNO|QGLUHNWV]tQNpQWUiQ\RPiVVDO
fájlban, vagy a grafikára helyezve külön direkt színként, rányomással (overprint).RYHUSULQW 
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Színhasználat:

–	Direktszín-nyomtatás esetében csak azok a színek maradjanak spot colorként, melyeket direkt
színként kérnek nyomtatni, a többit bontsák CMYK-ra.
– A kiadványszerkesztő szoftverek nem foglalkoznak a két direkt szín, illetve a direkt szín és process szín közötti színilleszkedés
(trapping) kérdésével, ezt minden esetben manuálisan kell elvégezni.
–	RGB színtérben hagyott anyag ofszet nyomtatásra alkalmatlan.

Adathordozó

–	Elküldheti e-mailben, illetve FTP-szerverünkre is feltöltheti az adatait, az ehhez szükséges
hozzáférési adatokat a gyártmánygazdákkal egyeztetheti.
– Az Önök által meghatározott FTP-szerverről letöltjük adataikat, amennyiben hozzáférést
biztosítanak nekünk.
– Az általánosan használt adathordozókon is küldheti anyagait (CD, DVD, UsB-tároló)
megrendeléskor.
–	Imprimatúrának a kiadvány minden oldaláról legalább egy fekete-fehér printet kérünk
mellékelni, melyen az oldalak sorrendje egyértelműen beazonosítható. Jobb ha ez a print a pdf-ről és nem az állományról készül.
Amennyiben az elektronikus anyagküldés miatt ez időveszteséget okozna, akkor a nyomdába
érkezett anyagról mi készítünk printet, amit revizor kollégáink ellenőrzésre használnak, ebben az esetben az átküldött pdf egyben
imprimatúra is.
– A termék minősége érdekében, kérjük, hogy hajtási és színmintákat is küldjenek.

Javasolt exportálási beállítások és ellenőrzés InDesignban:

–	Export Adobe PDF
– Adobe PDF Preset: PDF/X-1a:2003 (2001) szabvány szerint,
– standard: PDF/X-1a:2003 (2001),
– Compatibility/kompatibilitás: Acrobat 4 (1.3), kivéve, ha a dokumentumban transzparens
objektum, vagy transzparenciára alapuló effekt (pl. vetett árnyék) van, akkor Acrobat 7 (1.6)
beállítással kérjük az állományt.

General/általános beállítások

– Pages/oldalak All/mind, a dokumentum a vákát- (üres) oldalakat is tartalmazza a tényleges
oldalszámnak megfelelően, spread/oldalpár Off/kikapcsolva.

Marks and Bleed/jelek és kifutó

– A jelek közül egyedül vágójelet kérünk a pdf-re, azaz Crop Mark/vágójel, Offset/eltolás 5 mm, a kifutás a dokumentumban
meghatározott 3–5 mm legyen.
–	Kérjük, hogy a pdf-eket nyomdába küldés előtt ellenőrizzék le (kifutók, vágójelek, színátmenetek folyamatossága, oldalsorrend,
CMYK, direkt színek tudatos használata stb).
– Adobe Acrobat programmal megtekinthető a fontbeágyazás és a felülnyomás is.
Amennyiben kérdésük merül fel, kérem, hívják munkatársunkat!
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