Voorwaarden

voor het aanleveren van digitaal beeldmateriaal
Uw eigen digitaal beeldmateriaal wordt door Vormaat verwerkt op Apple Macintosh
(systeemversie 10.5) indien het aangemaakt is in de volgende softwareprogramma’s:
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Adobe Illustrator (logo’s, illustraties / vector-bestanden)
- Werk bij voorkeur in CMYK-voorvertoning (full colour).
- Bewaar het document op ware grootte (100%) bij voorkeur in ai-formaat;
eps-formaat is ook mogelijk maar kan beperkt gecorrigeerd worden.
Adobe Photoshop (foto’s, scans / bitmap-bestanden)
- Zet alle beelden om van RGB naar CMYK.
- Laat, indien mogelijk, de lagen staan: pas geen ‘flattening’ of ‘merging’ toe.
- Gebruik een beeldresolutie van 300 dpi bij ware grootte.
- Bewaar het document op ware grootte (100%), bij voorkeur in psd-formaat;
eps-, jpeg- en tiff-formaat zijn ook mogelijk maar kennen beperkingen bij correcties.
Adobe InDesign (opmaak-bestanden)
- Geef t.b.v. afloop 5 mm extra beeld rondom het document.
- Werk in het document in de normale paginavolgorde.
- Lever bij voorkeur een “preflight-pakket” aan waarin alle gebruikte afbeeldingen en lettertypen
automatisch door het programma zijn verzameld.
Quark XPress documenten (opmaak-bestanden) worden geconverteerd (en indien nodig volgens
geldend uurtarief omgebouwd) naar InDesign.
Adobe Acrobat (Pdf-bestanden) worden niet als originele bestanden geaccepteerd. Nader overleg is
dan nodig om eventuele conversies of aanpassingen te maken volgens het geldende uurtarief.

Voor alle programma’s geldt:
- Gebruik millimeters als standaardmaatvoering.
- Lever altijd de gebruikte fonts volledig mee (zowel scherm- alsook printerfonts).
- Fontproblemen voorkomt u door lettercountouren te gebruiken. (Indien u tekst in lettercontouren
omzet, moet u rekening houden dat bij correcties achteraf deze door ons uitgevoerd worden tegen
het geldende uurtarief.)
- Gebruik een Pantone-kleur (PMS) met de originele naam als steunkleur en zet een steunkleur niet
om naar CMYK (proces-colors).
- Geïmporteerde afbeeldingen dient u als losse (originele) documenten bij te leveren.
- Comprimeer complete folders eventueel tot één .sit- , .sea- of .zip-formaat.
- Vermijd in bestandsnamen punten, komma’s, afbreektekens en spatie’s; een underscore “_”
(liggend laag streepje) is wel toegestaan en is een duidelijk symbool voor een spatie.

Aanleveren via e-mail
Stuur uw eigen opmerkingen in een e-mailbericht met het gecomprimeerde document als
‘attachment’ (bijlage) naar:
info@burovormaat.nl

2010-4/1

Aanleveren via ftp
Bestanden welke groter zijn dan 5 Mb kunnen via ftp-server geüpload worden.
De instructie hiervoor vindt u op de downloadpagina van onze site.

bezoekadres

Oude Baan 8
Echt-Susteren
postadres

Postbus 28
6100 AA Echt-Susteren

