Zásady pro p íjem grafick ch dat
zpracovávan ch v odd lení p ípravy tisku TAPA Tábor
Technologie tisku

Flexotisk, 8 barev, CI

Programové vybavení

Standardn pou ívané:
Adobe Illustrator CC, a nižší verze
Adobe Photoshop CC, a nižší verze
Adobe InDesign CC, a nižší verze

Vhodná pam

CD, DVD

ová média pro p enos externích dat

P enos dat prost ednictvím elektronické po ty

Vp
–
–
–

ípad posílání dat E-mailem doporu ujeme data komprimovat
z PC programem WinZip, ARJ
z MAC programem StuffIt
FTP

Formáty dodan ch dat

Vektorová grafika:
Pixelová grafika:
Corel Draw:

EPS, AI, p ípadn vnit ní formáty v e uveden ch program
EPS, TIFF, PSD, JPEG (ztrátová komprese)
písma v k ivkách nebo dodat v . font , obrázky zvlá

Upozorn ní:

Tiskové PDF je nevhodn formát dat pro zpracování grafiky technikou flexotisku!
Dodaná grafická data je nutné v na em studiu upravit z hlediska zohledn ní specifick ch po adavk flexotisku.
Tiskové PDF je uzav en formát, kter tyto nezbytné úpravy neumo uje

Kompletnost dodan ch podklad

Podklady musí obsahovat:
– náhled dodávan ch dat s popisem tiskov ch barev v m ítku 1:1 s kotováním
– grafická data na vhodném nosi i
– pou ité pixelové grafiky
(Není vhodné dodávat dokumenty pouze s vlo en mi pixelov mi grafikami. Z d vodu dal ího zpracování je t eba pixelové grafiky
dodávat zvlá )
– písmové fonty pro MacOS
(S dokumentem vytvo en m pod MacOS doporu ujeme v zájmu editovatelnosti p ilo it pou itá písma. Nejsou-li písmové fonty
p ilo eny, je nutné texty ulo it v k ivkách. V dokumentech p ipraven ch pod MS Windows je nutné p evést písmo do k ivek. Bude-li
nutné texty editovat, budou nahrazeny písmy pro MacOS)

Pixelové ilustrace

Rozli ení
Bitmapové pérové ilustrace v m ítku 1:1 – rozli ení min. 600 dpi
Polotónové ilustrace v m ítku 1:1 – rozli ení cca 300 dpi
Optimální rozli ení ur uje vzorec:
tisk. rastr (l/cm) x koef. zv t ení (120%=1,2) x 2 (koef. kvality) x 2,54 (p epo et cm na inch) = rozli ení (dpi)
Formát dat
Doporu ujeme dodávat soubory ve formátu PSD p i zachování vrstev a Alfa-kanál .

