Tehnilised tingimused failidele visiitkaartide trükkimiseks.
Valmis makett – see on fail, mis on täielikult valmis trükkimiseks, mis ei vaja täienduste sisseviimist sisusse ja suvalist
täiendavat trükieelset parandust. Makettide vastuvõtmisel toimub automaatne failide kontroll, mis täielikult ei osuta kõikidele
allpoolloetletud tingimustele. Seoses sellega me ei garanteeri nende 100%-st jälgitavust. Maketid, mis ei vasta antud
tingimustele täiendatakse trükikoja poolt ilma tellijaga kooskõlastamist. Tekkinud praagi puhul lasub vastutus osapoolele, kes
esitas trükkimiseks ebakorrektse faili.
Väiksemaid, kuni 4. MB suurusi faile võib meile saata elektronpostiga aadressile info@abiprint.ee, suuremaid kuni 25 MB võib
meile saata aadressile printabiprint@gmail.com. Kui failid ületavad 25MB siis palume kasutada FTP serverit. Failide laadimiseks
vajate paroole, millised edastab teile meie müügiesindaja või kujundaja. Peale failide üleslaadimist FTP serverisse palume meile
saata vastavasisuline e- mail. Samuti võtame vastu faile mälupulgal.

1.

soovitame trükioriginaaliks PDF/X-1a:2001 standardile vastavat PDF faili;

2.

probleemivaba tulemuse saavutamiseks palume piirduda kujundamisel järgneva tarkvaraga: Macromedia FreeHand,
Adobe Illustrator, QuarkXPress , Adobe InDesign, Corel Draw, Adobe Photoshop. Microsofti (Word, Excel, PowerPoint)
tarkvara ei sobi trükiettevalmistuseks! Trükikoda Abiprint aitab vajadusel ümber kujundada ka Microsoft Office’i (.doc,
.xls, .ppt jt) failides tehtud tööd vastavale kujundustarkvarale ettenähtud lisatasu eest;

3.

visiitkaardid failidena peavad olema asetatud lehekülgede kaupa, st. ühel leheküljel on üks visiitkaart, teisel leheküljel
on teine. Kui visiitkaardid on kahepoolsed, siis esimesel leheküljel peab olema nn. „visiitkaardi nägu”, teisel leheküljel
visiitkaardi tagumine pool;

4.

lehekülje mõõdud peavad vastama visiitkaardi mõõtmetele. Eksisteerib kaks enamlevinud visiitkaartide mõõtu: (90x50
mm) ja nn. Euroopa mõõt (85x55 mm). Eestis on enamkasutatavaks mõõduks (90x50 mm);

5.

informatiivne osa (aadressid, telefonid, nimed, ametikohad, logotüüp, firma nimi jne.) peavad olema paigutatud mitte
ligemale kui 4 mm visiitkaardi väljalõike äärest;

6.

selleks, et visiitkaardil ei oleks valgeid ääri perimeetri järgi, on vajalik lisada puhtale formaadile lisaruum trükise
väljalõikamiseks, lõikevaru või bleed („bled”). Lõikevaru kõikidest äärtest peab olema ühtlaselt 2mm. Visiitkaardi
mõõdud koos lõikevaruga peavad olema 94x54 mm (vaata allpool joonis 1);

7.

palume esitada kõik failid värvilises CMYK ruumis;

8.

väikesed objektid, väike tekst ja kitsad liinid näevad paremini välja, kui nad on üle värvitud ainult ühega mustadest
põhivärvidest CMYK;

9.

piltide resolutsioon peab olema vähemalt 300 dpi.

10. rasterfailis ei tohi säilitada kihti (Layers), alfa-kanaleid ja värvilist profiili (ICC Profile). Muutke see kiht käsuga Flatten
layers, salvestamisel eemaldage märge „Include ICC profiil.
11. Sriftid on lubatud ainult programmis InDesign või PS-/PDF- failides. Kõikidel teistel juhtudel viige tekstid vektorkujule.
(convert to curves).
12. Kirjeldage failid õigesti ja arusaadavalt. Nimetused peavad olema seotud antud tööga või kliendiga. Lõikevara mõõtu
lõikamisel ja puhas trükiformaat peavad olema kirjeldatud faili nimetuses.

