Aanleverspecificaties
digitale documenten
Platform:

- MACOS X

Applicaties:
		

- Adobe Creative Suite CC 2017 of lager (InDesign, Illustrator, Photoshop)
- Quark Xpress 10 of lager
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Richtlijnen voor bijleveren van fonts en/of illustraties:
		
- Quark Xpress:		
verzamel voor servicebureau, inclusief fonts en illustraties
		
- Adobe InDesign:		
pakket maken, inclusief fonts en illustraties
		
- Adobe Illustrator:		
gekoppelde / embedded illustraties bijleveren of insluiten.
						fonts bijleveren of lettercontouren maken
		
- Adobe Photoshop:		
fonts bijleveren of tekstlagen renderen
Richtlijnen voor het aanleveren van PDF-bestanden:
		
		
		

- pdf-joboptions worden op aanvraag toegezonden, drukkerij@altorffer.nl
- schrijf uw pdf inclusief snijtekens en afloop van 10 mm.
- alle gebruikte fonts insluiten of omzetten naar controuren.

Bij alle typen documenten (dus zowel pdf’s als open bestanden) is het van belang om aan alle zijden genoeg
extra ruimte en beeld te laten in verband met het snijden. Daarnaast is het belangrijk bij alle documenten
opeenvolgende losse pagina’s te gebruiken. Niet op uitvouw of spread aanleveren. Het is ook niet aan te
bevelen om de pagina’s op stand (indeling) van het drukvel te sturen.
Bij het gebruik van stansmessen of lakvormen deze in een aparte steunkleur en in overdruk in het document
plaatsen.
Digitaal aanleveren kan op CD, DVD, diverse soorten compact-flash (MS, CF, SD, usb-stick e.d.),
via mail tot ± 5 mb en via ons eigen WeTransfer kanaal (altorffer.wetransfer.com), waar u in een beschermde
internetomgeving veilig uw documenten bij ons kunt uploaden. Maximaal 20 GB per keer en bij voorkeur
voorafgaand aan het uploaden reeds ingepakt als .zip.
Ter controle van het te gebruiken document altijd een kleurproef, een print inclusief kleurscheidingen, of
een PDF bijleveren.
In afwijkende gevallen (bijvoorbeeld Windows, of andere applicaties)
gelieve contact op te nemen met de Pre-Press van Altorffer:
tel.: 0165 - 522 744, e-mail: drukkerij@altorffer.nl.
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alleen producten als
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op dit document zijn
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prijsopgaven en leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie,
gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te amsterdam.
opgericht in middelburg op 5 februari 1784 door johan coenraad altorffer, geboren op 11 juni 1750
te schaffhausen, zwitserland.

