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Het aanleveren van PDF bestanden aan bedrijven binnen de Tekstbeeldgroep.
Om een PDF zo aan te leveren dat deze moeiteloos door onze bedrijven verwerkt kan worden
dient er wel op een aantal zaken gelet te worden:
1. Het document waarvan de pdf gemaakt gaat worden dient gemaakt te zijn volgens de volgende
regels:
- alle afbeeldingen dienen in CMYK of Grijswaarden te staan;
- Zwarte teksten, lijnen enz. dienen op overdruk te staan. Dit geldt ook voor vector-illustraties zoals
Adobe Illustrator, witte teksten (en andere lichte kleuren) altijd uitsparen;
- Voor full-color bestanden dienen de gebruikte steunkleuren omgezet te zijn naar CMYK-kleuren.
Kleuren die als steunkleur gedrukt gaan worden (b.v. een 5e kleur) altijd als steunkleur laten staan;
2. De vervaardigde pdf dient altijd ‘composiet’ te zijn;
3. De beste manier om een pdf te vervaardigen is door er eerst een Postscript bestand van te maken
(b.v. Bewaar als bestand) en vervolgens via Acrobat Distiller een pdf maken, of op een Windows PC
printen naar de PDF printer (zorg er voor dat het juiste settings-bestand is gekozen!);
4. Gebruik snijtekens en maak het postscript bestand altijd 20 mm groter in de breedte. Pagina breedte
230 mm, paginahoogte auto, Pagina horizontaal centreren.
5. Bij het aanleveren van een certified-pdf bovenstaande zaken ook in acht nemen.
Hieronder volgen schermafbeeldingen van Quark Xpress voor het maken van een PDF-bestand.

<-- Klik op “Eigenschappen”!!

In dit venster wordt de printopmaak in Quark Xpress geregeld. “Print lege pagina’s” moet aan staan om het
juiste aantal pagina’s te behouden als u lege pagina’s gebruikt. Bij “Registratie” moet staan ‘Gecentreerd’ en
bij afstand 6 pt.
Als u bij “Printer” hebt gekozen voor ‘Adobe PDF’ is het belangrijk dat u “Eigenschappen” kiest. Het volgende venster opent:
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<-- Zorg dat u de juiste
settings kiest!!

<-- MOET uit staan!!

Hierin kunt u bij “Default Settings” kiezen voor het door Van de Garde | Jeme aangeleverde settingsbestand. Verder is het zeer belangrijk dat het vinkje voor “Do not send fonts to ‘Adobe PDF’” uit staat.
Daarna kunt u dit venster sluiten en naar het tabblad ‘Instellingen’ gaan in het print venster.

In dit venster stelt u het
“Papierformaat” in op
‘Eigen instelling’ en kiest
u bij de “Papierbreedte”
voor 230 mm (voor A4,
papierbreedte + 20mm).
en bij “Paginapositie”
kiest u voor ‘Horizontaal
centreren’. De “Richting”
is dus altijd staand!!
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In het tabblad ‘Uitvoer’ kiest u bij “Printkleuren” voor ‘Composiet CMYK’, “Halftonen” ‘Conventioneel’. De
“Resolutie” moet op ‘2400 dpi’ staan en de “Frequentie” op ‘175 lpi’.

In het volgende tabblad ‘Opties’ is het van belang dat u de pagina niet spiegelt en dat er geen vinkje staat
voor ‘Negatieve afdruk’. “Uitvoer” dient te staan op ‘Normaal’ en “Gegevens” op ‘Binair’.
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In het tabblad ‘Aflopend’ kiest u bij “Type afloper” voor ‘Symmetrisch’ en bij “Waarde” minimaal ‘3 mm’. Ook
de omslag mag dus aan de linkerkant gewoon aflopen.

In het laatste tabblad ‘Voorbeeld’ kunt u alle instellingen nog eens controleren. Als de instellingen overeenkomen met onderstaande afbeelding kunt u ‘Print’ kiezen.

