Ανάλσζη
Για να αποφφγετε τθν απώλεια ποιότθτασ,
το αρχείο ςασ (εκτόσ από τισ περιπτώςεισ που αναφζρονται παρακάτω) κα πρζπει να ζχει ελάχιςτθ ανάλυςθ 300 DPI ςτο
αρχικό(φυςικό) τθσ μζγεκοσ.
Λογότυπα, κείμενα και γραφικά που ζχουν ενςωματωκεί ςτο ζγγραφο πρζπει να ενςωματωκοφν ωσ ζνα αντικείμενο ι ωσ
εικόνα με τουλάχιςτον 300 dpi, διότι διαφορετικά κα εμφανίηεται κοκκώδεσ .

σνοπηικά:



Όια ηα αληηθείκελα/εηθόλεο: ειάρηζηε ανάλσζη 300 dpi (αρτικό ΦΤΙΚΟ μέγεθος)
Αθίζεο: ειάρηζηε ανάλσζη 200 dpi (αρτικό ΦΤΙΚΟ μέγεθος)

Ξάκριζμα
Καη' ειάρηζην 2 mm περιμεηρικά (δηαθνξεηηθά ελεκεξώζηε καο)
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απηό ην ειάρηζην πεξηζώξην πηζαλόλ λα πξνθύπηνπλ από θάπνηεο πιεπξέο
ιεπθά πεξηζώξηα ή "παίμηκν" ηεο εθηύπσζεο ζαο πάλσ ζην ραξηί ζηελ ηειηθή ηνπ δηάζηαζε ή επίζεο
ππάξρεη πεξίπησζε λα πξνζπαζήζνπκε λα μαθξίζνπκε όζν κπνξνύκε ην ηειηθό πξντόλ εθόζνλ καο δεηεζεί
από εζάο ώζηε λα αθαηξεζνύλ ηα ιεπθά πεξηζώξηα αλ πξνθύπηνπλ

Πληροθορίες:
Σν μάθξηζκα είλαη απαξαίηεην γηα λα απνθεπρζνύλ απνθιίζεηο θαηά ηελ δηαδηθαζία εθηύπσζεο θαη
ζεσξνύληαη ππνρξεσηηθά από όινπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο παγθνζκίσο σο ζηάληαξ .
Σν ραξηί είλαη έλα θπζηθό πξντόλ ην νπνίν επεξεάδεηαη άκεζα από ζπλζήθεο πγξαζίαο & ζεξκνθξαζίαο.
Απηό κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη απνθιίζεηο έσο πξνο ηελ ηειηθή δηάζηαζε ηνπ εληύπνπ έσο θαη 1mm. Επίζεο
ζε δηπισκέλα πξντόληα κπνξεί απηή ε απόθιηζε λα επεξεάδεη ην ηειηθό ηνπο δίπισκα.
Πξνηείλεηαη από ην ηειείσκα ηνπ ραξηηνύ λα αθήλεηε 4mm γηα νπνηνδήπνηε θείκελν γηα ηελ απνθπγή
απνθιίζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο.

σνοπηικά:



Πηζαλή απόθιηζε ηειηθνύ κεγέζνπο ±1 mm
Σοποθεηήζηε κείμενα , ζημανηικά λογόησπα, διεσθύνζεις, κλπ. ηο λιγόηερο 4 mm από ηην άκρη
ηοσ ταρηιού.

Ονομαζία αρτείοσ
Σρόπος ονομαζίας αρτείων
Παξαθαινύκε ρξεζηκνπνηήζηε νλόκαηα αξρείσλ πνπ ππνδειώλνπλ μεθάζαξα ην πξννξηδόκελν πξνο
εθηύπσζε αξρείν.
Όπσο γηα παξάδεηγκα ζε θάηη κε πνιιαπιέο ζειίδεο:



ειίδα 1 = front page/ekso/front/recto/a_opsi/empros
ειίδα 2 = back page/mesa/back/verso/b_opsi/piso

Aλ επηζπκείηε ην ίδην αξρείν λα εθηππσζεί θαη ζηηο 2 όςεηο παξαθαινύκε ελεκεξώζηε καο δηαθνξεηηθά ζα
εθηππσζεί κόλν ζηε κία όςε. Αλ επηζπκείηε εθηύπσζε θαη ζηηο 2 όςεηο ηόηε ην είδνο εθηύπσζεο ζα είλαη
4+4 ρξώκαηα .

Είδη αρτείων
PDF
Σα αξρεία PDF (Portable Document Format from Adobe) έρνπλ γίλεη έλα δηεζλέο ζηάληαξ γηα ηελ
αληαιιαγή εγγξάθσλ .Όια ηα γξαθηθά θαη γξακκαηνζεηξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησζεί ζην αξρείν
PDF!
Παξαθαινύκε επηιέμηε ηνπο αθόινπζνπο ηύπνπο αξρείνπ θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ PDF ζαο:




PDF/X-1a:2001
PDF/X-3:2002
PDF/X-4:2008

TIFF
Η κνξθή "Tagged Image File Format" (TIFF or TIF) είλαη έλαο ηξόπνο λα ζώδεηε αξρεία ζαλ εηθόλεο.
Αλ θηηάμεηε αξρείν ζε κνξθή TIFF, παξαθαινύκε αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο:




Γηα πνιιαπιώλ ζειίδσλ αξρείν TIFF, μόνο η πρώηη ζελίδα ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Οη ππόινηπεο ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΜΕ!
Όια ηα layers ζα πξέπεη λα γίλνπλ έλα κε ην θόνηο.
Γηα πςειήο πνηόηεηαο εθηύπσζε, ρξεζηκνπνηήζηε είδνο ζπκπίεζεο όπσο "LZW".

JPG
Παξαθαινύκε δώζηε κεγάιε πξνζνρή θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ εμαγόκελνπ
αξρείνπ JPEG. Επηιέμηε ηελ πςειόηεξε δπλαηή πνηόηεηα ή ηελ ρακειόηεξε δπλαηή ζπκπίεζε ώζηε λα
ιάβεηε έλα πςειήο πνηόηεηαο εθηππσκέλν πξντόλ .
σνοπηικά:


Μέγηζηε πνηόηεηα - Ειάρηζηε ζπκπίεζε

ZIP/RAR
Μπνξνύκε λα ιάβνπκε θαη λα επεμεξγαζηνύκε ζπκπηεζκέλα αξρεία εθόζνλ δελ είλαη πξνζηαηεπκέλα κε
θσδηθό πξόζβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θσδηθόο ζα πξέπεη λα καο ελεκεξώλεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηώλ .
σνοπηικά:



Δερόκαζηε αξρεία ZIP & RAR
Χσξίο πξνζηαζία θσδηθνύ

ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΑ:



Δελ εθηππώλνπκε αξρεία πνπ είλαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή από office ή παξόκνην ινγηζκηθό .
Παξαθαινύκε κεηαηξέςηε ηα αξρεία ζαο ζε : PDF, TIFF ή JPEG

Μέγιζηη ποζόηηηα ποζοζηών τρωμάηων
Η κέγηζηε πνζόηεηα ρξώκαηνο νξίδεηαη από ην άζξνηζκα ησλ ηεζζάξσλ πνζνζηώλ ησλ βαζηθώλ ρξσκάησλ
εθηύπσζεο ηεηξαρξσκίαο CMYK.
Δειαδή = C + M + Y + K
Γηα παξάδεηγκα έλα ζθνύξν θαθέ:
80 % Cyan, 100 % Magenta, 100 % Yellow and 50 % Black.
Σν απνηέιεζκα ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ ησλ ηεζζάξσλ ρξσκάησλ είλαη:
80 % C + 100 % M + 100 % Y + 50 % K = 330 %
Λόγσ δηεζλώλ ζηάληαξ θαη πξνδηαγξαθώλ γηα επηρξηζκέλα ραξηηά (velvet ή illustration) ην μέγιζηο
ποζοζηό ηοσ αθροίζμαηος ησλ ηεζζάξσλ βαζηθώλ ρξσκάησλ πξέπεη λα είλαη έως 330 % ("ISO Coated
v2", γηα επηρξηζκέλα). Γηα κε επηρξηζκέλα (γξαθήο θιπ.), ην κέγηζην άζξνηζκα πνζνζηώλ νξίδεηαη ζε
300%. Γηα κέγηζηε αζθάιεηα πξνηείλεηαη ην αλώηεξν 300 % θαη γηα ηνπο δύν ηύπνπο ραξηηώλ.
Γηα επείγνπζεο εθηππώζεηο κεηώζηε ην πνζνζηό ζε 260 %. Όζν κεγαιύηεξν είλαη απηό ην πνζνζηό ηόζν
κεγαιύηεξνο είλαη ν ρξόλνο απνξξόθεζεο ηνπ κειαληνύ από ην ραξηί θαη ζπλεπώο ε πεξεηαίξσ επεμεξγαζία
ηνπ .

σνοπηικά:



Μέγηζην άζξνηζκα ησλ ηεζζάξσλ βαζηθώλ ρξσκάησλ CMYK ίζν κε: 300%.
Ίδηα πνζνζηά ρξσκάησλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζε άιιν ηύπν ραξηηνύ (velvet, γξαθήο).

Colour mode
Σν αξρείν ζαο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρεη θαηαζθεπαζηεί ζε CMYK.
ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηε pantone ζα πξέπεη λα έρεηε ζρεδηάζεη θαη ην αξρείν κε ηα αληίζηνηρα
pantone .

Aποτρώζεις ζε οθόνη
Οη απνρξώζεηο ζηελ νζόλε ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ην ηειηθό εθηππσκέλν πξντόλ δηόηη ν
ηξόπνο πνπ εκθαλίδεηαη ην ίδην εηθαζηηθό ζε νζόλε θαη ζε ραξηί είλαη εληειώο δηαθνξεηηθόο .Γηα ηελ
εκθάληζε ηνπ εηθαζηηθνύ ζηελ νζόλε καο ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ρξώκαηα ηύπνπ RGB ελώ γηα ηελ εθηύπσζε
ηα ρξώκαηα ηύπνπ CMYK .

Υαρηί
Κάζε ραξηί έρεη θαη δηαθνξεηηθή απόδνζε ζηα ρξώκαηα. Γηα παξάδεηγκα ην αλαθπθισκέλν ραξηί δελ
δύλαηαη λα έρεη ίδηα απόδνζε κε ην velvet ή illustration. To αλαθπθισκέλν ραξηί ηείλεη λα έρεη κηα γθξη ή
θίηξηλε απόρξσζε ελ αληηζέζεη κε ηα άιια ραξηηά πνπ ηείλνπλ λα έρνπλ κηα απόρξσζε πξνο ην κπιε.
Επηπξνζζέησο ηα ρξώκαηα επεξεάδνληαη από ηνλ θσηηζκό ηνπ ρώξνπ ή από ηνλ θπζηθό θσηηζκό.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ελεκεξώζηε καο γηα ηελ πξνζθόκηζε δεηγκαηνινγίνπ .

Summary:




CMYK (ISO Coated v2 or PSO Uncoated ISO12647)
Σα τρώμαηα οθόνης ελδέρεηαη να διαθέροσν από ην ηειηθό εθηππσκέλν πξντόλ.
Ίδηα πνζνζηά ρξσκάησλ διαθέροσν ζε διαθορεηικούς ηύποσς ταρηιού (γξαθήο,
velvet/illustration).

Ορθογραθικά και ζσνηακηικά λάθη
αο ελεκεξώλνπκε όηη δεν θέροσμε καμία εσθύνη γηα ηπρόλ νξζνγξαθηθά ή ζπληαθηηθά ιάζε ηνπ πξνο
εθηύπσζε αξρείνπ ζαο .

σνοπηικά:


Δελ δηνξζώλνπκε ζπληαθηηθά ή νξζνγξαθηθά ιάζε.

Γραμμαηοζειρές
ηα αξρεία PDF, ζα πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλεο όιεο νη γξακκαηνζεηξέο. Αθόκα θαη νη βαζηθέο
γξακκαηνζεηξέο ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησζεί(embedded). Ελαιιαθηηθά κπνξνύλ λα έρνπλ
γίλεη curves ή outlines , πνπ είλαη θαη ην πξνηεηλόκελν .

σνοπηικά:




ηα αρτεία PDF, ζα πξέπεη λα είλαη ενζωμαηωμένες όιεο νη γξακκαηνζεηξέο. Ελαιιαθηηθά
κπνξνύλ λα έρνπλ γίλεη curves ή outlines.
Αθόκα θαη νη βαζηθέο γξακκαηνζεηξέο ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησζεί(embedded) ή
λα έρνπλ γίλεη curves ή outlines.
Σα καύξα γξάκκαηα ζα πξέπεη λα απνηεινύληαη σποτρεωηικά μόνο από 100 % black.

Φορά εκηύπωζης
Παξαθαινύκε ελεκεξσζείηε γηα ηνπο δηαζέζηκνπο ηξόπνπο εθηύπσζεο πνιιαπιώλ όςεσλ.
Παξαδείγκαηα:

Φσλλάδιο:

Διπλωμένο θσλλάδιο

Διπλωμένη κάρηα

