Vážení zákazníci!
Digitálne podklady na spracovanie pre tlač prosíme pripravit podľa nasledujúcích požiadaviek:
Dáta do tlačiarne môžu byť dodané:
•
•
•
•

CD R/RW, DVD R/RW
USB disk
FireWire HD
Ftp server(max 300GB)

Podklady je potrebné doložiť maketou alebo zrkadlom. Zoznam dodávaných médií, makety a farebné vzory
je treba uviesť na preberací protokol pri zadaní podkladov alebo na sprievodný list k zákazke.
Akúkoľvek zmenu alebo opravu dodaných dát je nutné potvrdiť e-mailom na adresu dtp@komtlac.sk.
E-mail musí obsahovať zoznam dodaných nových strán. Nové strany musia mať v názve slovo "oprava", "nove"
alebo "new". V súrnych prípadoch môžete aj telefonicky oznámiť zmenu strán, ale v každom prípade potrebujeme
telefonát potvrdiť aj e-mailom.
POMENOVANIE SÚBOROV:

OBSAH PDF DOKUMENTU:

V názve súboru môžu byť použité len písmená anglickej abecedy a čísla. Názov
súboru musí obsahovať skratku názvu titulu, číslo strany a jeho dľžka nesmie
presiahnuť počet 10 znakov (napr.: 001_titulA.pdf). Súbory treba generovať po
stranách (jeden PDF súbor obsahuje jednu stranu). Keď je v jednom dokumente
viac strán, tak treba zrozumiteľne označit, aké strany sú v dokumente.
Na pomenovanie PDF, PS súborov nepoužívajte medzislovné medzery,
interpunkčné znamienka, diakritiky. Z pomenovania súboru musí jednoznačne
vyplývať označenie strany číslicou a názov publikácie.

Na zalamovanie doporučujeme používať program QuarkXpress alebo InDesign.
Po vygenerovaní PDF súboru môžete skontrolovať pomocou programu Enfocus
PitStop. PDF súbory musia spľňať nasledovné požiadavky:
• Súbory musia byť KOMPOZITNÉ a nie separované!
• Pri vytváraní PDF súborov nikdy nepoužívajte program Acrobat PDF Writer!
Tento program je výlučne pre kancelárske použitie!
• Všetky objekty musia byť vo farebnom priestore CMYK (CMYK+direktné
farby, ak majú byť použité v tlači) - súbor musí obsahovať tie separácie,
ktorými sa bude tlačiť a nie RGB alebo LAB.
• Rezolúcia ilustrácií - 300dpi, perovky - 1200dpi
• Rozmery dokumentov a umiestnenie netto strany v dokumente musia byť
bezpodmienečne zhodné v rámci celej zákazky !
• Šírku aj výšku dokumentu odporúčame nastaviť o 20 mm väčšiu ako čistý
formát
• Čistý formát treba umiestniť vždy na stred dokumentu.
• Obrázky alebo grafiky umiestnené na spadávku musia presahovať minimálne
o 3-5 mm cez čistý formát!
• Vzdialenosť textov a dôležitej grafiky treba odsadiť od orezovej značky 3-5 mm
• Orezové značky umiestniť tak, aby boli vzdialené min. 3 mm od formátu
po oreze
• Vypnúť -nepriradiť- ICC profily pre obrázky aj vektorovú grafiku!
• V PDF (ps) súbore musia byť zahrnuté všetky fonty,
- použité nastavenie : All Fonts Embed
• V súbore musia byť správne nastavené pretlače - OVERPRINT - prípadne
vyberanie na elementoch, na ktorý majú byť použité !
• Kreslená grarfika, značky, logá, texty musia byť definované vektorovou
grafikou, nie bitmapami (a ak, tak v rozlíšení 1200 dpi), inak budú
neostré a "zubaté" !
• Čierne texty nesmú byť definované z viacerých škálových farieb (CMY), ale len
z čiernej (BK)!
• Kompozit PS nemôže obsahovať 5 fileový eps (DCS 1.0, 2.0)
len kompozit eps alebo tiff.
• Nepoužívajte žiadne umelé boldy a kurzíva.
• Pre vyraďovací program a samotné CTcP je nutný formát PDF 1.4
V prípade nejasnosti nám píšte na adresu dtp@komtlac.sk alebo na peter@komtlac.sk.

Kontaktujte nás na tel. č. 0908 758 700. Sme tu pre vás 24 hodín denne.
V prípade záujmu o vygenerovanie nových prístupových údajov na našom ftp serveri, obráťte sa na nás
telefonicky alebo mailom:dtp@komtlac.sk, peter@komtlac.sk, tel. č. 0908 758 700.
Vždy keď ste dokončili nahrávanie PDF súborov na náš server, alebo ste niečo menili, tak nám posielajte
e-mailom oznam na dtp@komtlac.sk.
V prípade zasielania tlačových dát na ftp server kontaktujte prosím vedúceho štúdia - Peter Czékus - na
tel. č. 0908 758 700, alebo na adrese dtp@komtlac.sk, peter@komtlac.sk.
S pozdravom

Peter Czékus
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