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Verkorte aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen

  Download en installeer profielen en instellingen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Download hier de ICC-profielen (kleurprofielen) voor uw OS systeem.
Download hier de kleurinstellingen (colorsettings) voor Photoshop en InDesign.
Download hier de Joboptions voor InDesign.
ICC profielen Mac: (Systeem of gebruiker) > Bibliotheek > ColorSync > Profiles.

ICC profielen PC: Windows > System32 > spool > drivers > color.

Stap 1

  Instellen colormanagement in Photoshop en InDesign CS/CC

  Exporteren PDF vanuit InDesign CS/CC

Kleurinstellingen in Photoshop en InDesign
Ga naar: Bewerken > Kleurinstellingen >
Kies via Laden . . . de volgende kleurinstelling uit de gedownloade map:
Tuijtel - PSO Coated v3 voor gestreken papier of
Tuijtel - PSO Uncoated v3 voor ongestreken papier.
Kleurconversie in Photoshop
Kleurinstelling Bewerken > Kleurinstellingen >  . . . keuze profiel (coated of uncoated)
Daarna naar: Bewerken > Omzetten in profiel > OK. 
Voorinstelling InDesign
Ga naar: Bestand > Voorinstellingen Adobe PDF > Definiëren > 
Kies via Laden . . . de joboption Tuijtel - SheetSpotHiRes_1v4_IND4 
uit de gedownloade map.

Exporteren als Adobe PDF
Ga naar: Bestand > Exporteren . . . opslaan als: Adobe PDF (afdrukken)
Voorinstelling Adobe PDF: Tuijtel - SheetSpotHiRes_1v4_IND4
Compatibiliteit: Acrobat 4 (PDF1.3)
Pagina’s: Selecteer de gewenste pagina’s.
Uitvoer: Controleer bij “kleur” of het juiste “doelprofiel” actief is als werkruimte.
(Let op: CMYK-illustraties worden niet geconverteerd, uitsluitend RGB)
Inktbeheer: hier kunnen eventueel extra steunkleuren worden omgezet naar CMYK.
Selecteer hier “Standaard lab waarden”. Verder zijn alle overige instellingen correct.

Preflight: Open de PDF in Acrobat Professional.
Ga naar: Beeld > Gereedschappen > Afdrukproductie > Preflight.
Kies bij: Profielen > Prepress > Prepress Sheetfed-offset (CMYK en steunkleuren) 
of Sheetfed-offset (CMYK) voor producties uitsluitend in FC.
Klik daarna op “Analyseren”.
Zijn er géén fouten aangetroffen in uw bestand, dan is de PDF drukgereed!

Let op: Tijdens het exporteren wordt transparantie in het document afgevlakt en mogelijk 
anders weergegeven. Overdruk wordt door ons verwerkt zoals de PDF in Acrobat 
getoond wordt met Overdruk simuleren AAN.
Controleer daarom de PDF nog een keer goed in Acrobat Professional.

  PDF controle in Acrobat Professional

Uitgebreidere aanleverspecificaties zien? Download hier. 
Uploaden PDF via Tuijtel Transfer? Zie hier de info. 
Vragen? Bel 0184-614011 en vraag naar uw contactpersoon.

http://www.tuijtel.com/files/downloads/Kleurprofielen.zip
http://www.tuijtel.com/files/downloads/ColorSettings.zip
http://www.tuijtel.com/files/downloads/Joboptions.zip
http://www.tuijtel.com/files/downloads/Drukgerede_PDF_in_4_stappen_(uitgebreid).pdf
http://www.tuijtel.com/service/aanleveren-bestanden

