SPECYFIKACJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW DO PRODUKCJI MATERIAŁÓW POS
(wersja 2.5. obowiązująca od dnia 01.05.2014)
Ogólne zasady przyjmowania plików do druku:


Materiały cyfrowe można dostarczać siecią internetową, poprzez serwer FTP. Dane
umożliwiające dostęp do serwera udostępniane są przez opiekuna klienta/handlowca.



Większa ilość plików powinna być spakowana ZIP'em ( jeden plik „ZIP“ zawierający wszystkie
pliki do druku).



Pliki przyjmujemy w przestrzeni kolorystycznej CMYK (nie drukujemy z PANTONE).

W przypadku dostarczania plików gotowych do druku:






Pliki do druku powinny być zamknięte do formatu PDF 1.3 acrobat wersja 4.
W przypadku druku 4+4 z wykrojnikiem, pliki powinny być wycentrowane na jednakowych
formatach.
Wykrojnik powinien być umieszczony w pliku FRONT, plik BACK (bez wykrojnika).
Wykrojniki w plikach powinny znajdować się na osobnej warstwie, pod grafiką z zaznaczonym
atrybutem obrysu nadruku (overprint).
Jeżeli wykrojnik jest widoczny, ponieważ w danym miejscu nie ma grafiki, należy umieścić nad
wykrojnikiem białą warstwę w formacie podłoża pliku.
Informacja dotycząca plakatów:




Podstawowe formaty plakatów drukujemy w skali 1:1 (minimalna rozdzielczość 150 dpi), a
powyżej B0 w skali 1:4 (450 dpi).
Plakaty do druku 4+0 i 4+4 powinny być przygotowywane w formacie netto (bez spadów).

W przypadku, kiedy grafika będzie edytowana przez dział DTP POSperita:



Powinna być przygotowana w pliku otwartym AI, PDF, PSD, TIF. Nie przyjmujemy plików w
formacie .cdr.
Fonty powinny być zamienione na krzywe (wektory, konwertowane na kształt).
Dodatkowa informacja dotycząca wykrojników:










Wykrojniki w krzywych (w jednym pliku) powinny być umieszczone na innej warstwie niż
grafika, w formacie PDF 1.3 (acrobat4).
Warstwa zawierająca kompletną siatkę wykrojnika powinna znajdować się na samym spodzie
(pod grafiką).
Wykrojniki w krzywych (w wielostronicowym pdf.) powinny być umieszczone na drugiej
stronie.
Wykrojniki w postaci wektorowej powinny być zaznaczone obrysem o grubości linii 0,25 px.
Węzły linii wykrojnika powinny tworzyć zamknięty obrys.
Siatka wykrojnika powinna być w kolorze(-ach) dodatkowym(-ych) dla każdego rodzaju linii –
oddzielny kolor oraz opis: cięcie/nóż – CUT, gięcie –BIGA, frezowanie lub inne linie specjalne
(w tym perforacja i linie kombinowane) – FREZ, PERFO, KOMBI.
Wykrojnik powinien posiadać zaznaczony overprint.
Pliki z wykrojnikiem - spad powinien być pomiędzy 3-5 mm na stronę.

Po przygotowaniu i zamknięciu pliku do druku w POSpericie, wysyłana jest do Klienta
wizualizacja w celu potwierdzenia zgodności grafiki z zamówieniem.
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