PREPRESS
Útmutató a grafikai fájlok leadásához
Bevezető
A BIGPRINT tevékenységi körében nem foglaltatik benne a grafikai anyagok tervezése, előkészítése. Ezen
okok miatt szükséges, hogy a fájlok a megrendelés leadásakor, nyomdakész állapotban legyenek.

Színek
A grafikai fájlokban elkészített kép és szöveganyagnak színhelyesnek kell lennie, megfelelve a megrendelő
színtenderének. A digitális nyomtató rendszerek színképzési technológiája a CMYK rendszernek megfelelő, ezért
szükséges, hogy a grafikai fájlok csak CMYK rendszerben legyenek elkészítve, direkt színek nélkül. Azokat a
megrendelőket, akik általában PMS (Pantone) színeket, illetve saját specifikus „brand” színeket használnak,
megkérjük, hogy azonosítsák a Pantone színek kódjait a legmegfelelőbb CMYK értékekkel is.
A BIGPRINT nyomtatói az ICC (International Color Consortium) nemzetközi színrendszer szabványhoz vannak
kalibrálva, ugyanakkor a grafikai stúdiók és a nyomda közötti kommunikációra legalkalmasabb eszköz a színhelyes
proof, vagy egyéb színhelyes nyomatminta, melyek hiányában nem tudunk színhelyességgel kapcsolatos reklamációt
elfogadni.

Grafikus operátori munkák a nyomdában
Az alapszintű (nyomtatás specifikus) operátori munkák (méretre nagyítás, elforgatás, szegmentálás, RIP stb.),
hozzátartoznak a BIGPRINT nyomdaipari termékeihez biztosított alapszolgáltatásokhoz, és mint ilyen nem kerülnek
kiszámlázásra.
A komplex grafikai beavatkozások (nem méretarányos újraméretezés, grafikai elemek újraszerkesztése,
színváltoztatása, fontok cseréje stb.) a BIGPRINT által csak a megrendelő írásbeli kérésére kerülnek elvégzésre, 7000
Ft/óra +ÁFA díjjal kerülnek kiszámlázásra (minimum 1 óra).

Grafikai állományok, fájlformátumok
Az általunk elfogadott fájlformátumok: tif, pdf, eps, ai, cdr
A grafikai anyagokat nyomdakész, korrektúrázott állományként kezeljük. Az esetleges színeltérésért, helyesírási, illetve
esztétikai hibákért semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni! Minden nyitott fájlformátumban leadott grafika
anyagnál a szöveges részeket legörbézve kérjük, valamint lehetőség szerint egy nézőképet kérünk mellékelni.
A képanyag méretének arányosnak kell lennie a nyomtatandó grafika végső méreteivel. Minden esetben fel
kell tüntetni a képanyag méretarányát, vagy a százalékos nagyítás mértékét, illetve a nyomtatandó grafika végső
méreteit.
A nyomtatandó fájl felbontását (dpi) a grafika méretéhez képest, a lehető legmagasabb értékkel kérjük leadni.
A felbontás mértékét a kreatív, a nyomtatógép, az alapanyag, valamint a végső felhasználást figyelembe véve, minden
esetben optimalizáljuk.

Grafikai állományok leadása
CD, DVD, Pendrive, Email, FTP
A beérkezett adathordozókat nem őrizzük meg, és nem archiváljuk! A fájlokat maximum fél évig tároljuk. Külön kérés
esetén, felár ellenében lehetséges a fájlok huzamosabb megőrzése.
Az FTP szerverünkre való feltöltés honlapunkon www.bigprint.eu, ÜGYFÉLKAPU menüponton keresztül
történik. Az ügyfélkapun való bejelentkezéshez, kérjük, előzetesen regisztráljon honlapunkon, mely művelet után
megkapja a fájlok feltöltéséhez szükséges felhasználó nevét, és jelszavát.

