Klantspecificaties:
i.v.m. aanleveren Digitale Opmaak CD/DVD-bedrukking t.b.v. Persen
1. Aanlevering op disc:

CD/DVD, ZIP 100MB

2. Software:

Adobe Illustrator 9
Adobe Photoshop 6
QuarkXpress 5.0

(hoger in overleg)
(hoger in overleg)
(hoger in overleg)

3. Aanlevering bestanden ( Alle bestanden met extensie)
Quark:

.QXD (Inclusief gebruikte fonts en illustraties)
Gebruik ALTIJD de optie verzamel voor servicebureau

Indesign:

.INDD (incl. fonts en illustraties, tekst eventueel als pad)

Illustrator:

.AI (inclusief gebruikte fonts+illustraties)
.EPS vector (alle tekst als lettercontour)

Photoshop:

.PSD (inclusief gebruikte fonts of alle tekst als pad)
.EPS bitmap
.EPS DCS (enkelvoudig bestand, geen samenstelling)
.TIFF (Mac of PC)
.JPEG (houd rekening met kwaliteitsverlies)

Compressie:

Altijd .sit (stuffit) of .ZIP Geen .RAR

-

Ga bij CD bedrukkingen uit van een oppervlakte van 18mm tot 118mm
Lever de opmaak aan met een afmeting van 12 x 12cm en een resolutie van 300DPI
Opmaak 1:1 aanleveren, rekening houdend met overlap
Plaats geen middengat, stapel- of of buitenring in de opmaak
Alle geïmporteerde bestanden dienen meegeleverd te worden
Alle gebruikte fonts dienen volledig meegeleverd worden
Gelieve bij iedere EPS bitmap of TIFF-file ook het originele PSD-bestand met lagenopbouw mee te leveren.
Alle gebruikte afbeeldingen dienen op 300 DPI aangeleverd te worden in de gewenste kleurruimte
(Zwart, PMS of CMYK)
- Voor optimale kwaliteit is het gebruik van vectors aan te raden
4. PMS kleuren

Bij opmaak in Pantone kleuren bij voorkeur aanleveren:
-Illustrator vector bestanden (.ai/.eps) met PMS kleuren
-EPS DCS bestanden (Enkel bestand, geen samenstelling)
-Photoshop bestanden in Duotoon of Multikanaal modus.

5. Infodocument:

Bij de opdracht dienen gespecificeerd te worden:
-Type software en versie
-Lijst van gebruikte fonts
-Gebruikte kleuren: CMYK en evt. Pantone kleuren
-Meegeleverde bestanden
-Kleurproef meeleveren

6. Matchprints:

- Bij full-color bedrukking wordt ten zeerste aangeraden een kleurechte matchprint
of chromatiek aan te leveren. Alleen dit soort prints geven het juiste beeld voor het
drukwerk of bedrukking van de disc. Zonder dit document kan en wil Basement
Productions geen enkele verantwoording dragen voor de kwaliteit van de
bedrukking van het eindproduct. Derhalve zullen in zulke gevallen geen reclamaties
worden geaccepteerd.

Bedrukking DVD 5 en 9

Het Drukmotief
Het motief kan bestaan uit 1 tot 6 kleuren. De kleurkeuze is zeer uitgebreid en moet dus aangegeven worden volgens
een wereldwijd gestandaardiseerd systeem (PMS Pantone-Match-Systeem).
Belangrijk: de geraadpleegde kleurvakken mogen niet ouder zijn dan 1 jaar.
De kleuren op de CD/DVD kunnen anders zijn dan die van de geraadpleegde kleurvakken.
De reden hiervoor is dat er, in plaats van op wit papier, op een reflecterende aluminium laag gedrukt wordt. Een volvlak
witte bedrukking garandeert een nauwkeuriger drukresultaat.
Het is mogelijk tot aan 18 mm te bedrukken. Indien u dit wenst, graag een uitsparing in acht nemen van 2 mm (ring
buitenmaat 37 mm en binnenmaat 33 mm)
Heeft u andere wensen, neemt u dan contact op met één van onze medewerkers.

