PRINT SPECSHEET
PRISMA DIRECT

aanleverspecificaties
In dit document treft u onze richtlijnen aan voor de
aanlevering van uw artwork t.b.v.digitaal (full-colour) printing.
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Lettertypes:
• TTF ( True Type Font );
•  OTF ( Open Type Font ).
Aandachtspunten

aanlevermedia
Voor het aanleveren van uw artwork en/of data kunt u
gebruik maken van ons beveiligde platform "Mijn Prisma
Direct". Via dit platform kunt u eenvoudig en geheel veilig
de data bij ons aanleveren.
Tevens kunt u uw artwork en/of data aanleveren middels het
SFTP-protocol.
Bestandencccccc
Het geniet de voorkeur artwork en/of data aan te leveren in
PDF-formaat. Daarnaast is het raadzaam om eveneens
bronbestanden aan te leveren, zeker wanneer het noodzakelijk is om tekst- en/of kleurcorrecties uit te voeren.
U kunt er ook voor kiezen om de gehele opmaak door
Prisma Direct te laten verzorgen, neemt u hiervoor contact met
ons op via info@prismadirect.nl of telefoonnummer: 058 2800 345.

•  Bij aanlevering van basisdocumenten dienen alle lettertypes,
illustraties en afbeeldingen bijgevoegd te worden;
•  3mm afloop hanteren, indien van toepassing;
•  Stans- en/of rillijn opmaken in steunkleur of aparte laag;
•  Snijtekens toevoegen;
•  Bestanden kunnen eventueel gecomprimeerd worden in .ZIPformaat;
•  Specificeer de programma’s die gebruikt zijn voor de opmaak;
• Afbeeldingen plaatsen met behoud van 300dpi resolutie;
• Variabele teksten markeren als <>, bijvoorbeeld ‘Geachte
<aanhef>’.
Kleuren
•  Materiaal dient bij voorkeur in CMYK aangeleverd te
worden;
•  Bij grijstinten enkel zwart gebruiken zonder toevoeging van CMY;
•  PMS kleuren niet omzetten naar CMYK.

Bestandstypen
Contact
Beeldbestanden:
• TIFF;
•  PSD;
• Adobe Photoshop EPS ( 300dpi, 100% );
• Adobe Illustrator EPS;
• Adobe InDesign ( versie t/m CS6 );
•  JPEG, 300dpi op 100% (max. kwaliteit);
•  BMP, 1200dpi op 100%.

Voor al uw vragen inzake de aanlevering van beeldmateriaal kunt u contact met ons opnemen via
info@prismadirect.nl of telefoonnummer: 058 2800 345.

www.prismadirect.nl
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