Požiadavky na spracovanie a dodanie dátových podkladov
pre osvit tlačových platní (CTP)
• Dáta musia byť dodané výlučne vo formáte PDF (max. vo verzii 1.4).
• Pri dodaní podkladov na osvit v inom ako PDF formáte účtujeme
layout podľa potreby. Po dohode je možné dodať dáta aj v iných formátoch, no vo väčšine takýchto prípadov budú zákazníkovi účtované
dodatočné náklady na prípadnú úpravu, konverziu alebo akýkoľvek
nutný zásah do takto dodaných dát. To platí samozrejme aj pri zle
dodaných podkladoch na tlač, kedy je nutný zásah nášho pracovníka
do týchto dát. Vždy je nutné dodanie takýchto dát vopred konzultovať
a poskytnúť všetky zdrojové súbory včetne nalinkovaných obrázkov
a použitých písiem, aby sa predišlo prípadným nežiaducim zmenám
vo vašich dokumentoch. Zároveň požadujeme tiež dodanie makety
a zrkadla pre lepšiu kontrolu výstupu a požadujeme taktiež aj písomné
odsúhlasenie dát pred ich vypustením na tlačové platne. V opačnom
prípade neberieme garanciu za prípadné chyby vzniknuté osvitom takto
dodaných podkladov na tlač.
• Je nutné vytvárať PDF súbory z PostScriptových súborov použitím
programu Acrobat Distiller (distilovaním). Musia byť vždy kompozitné
a centrované. Nastavenia Distillera by mali byť buď na Press Quality,
prípadne dodáme na požiadanie nastavenie. PDF dokumenty by však
nemali obsahovať priesvitnosti a neviditeľné objekty. Ak PDF dokument obsahuje priesvitnosti alebo sú PDF súbory generované exportom
z akéhokoľvek software, tieto môžu byť pri rastrovaní spracované s neočakavaným výsledkom, za ktorý neberieme garancie!

• Rozlíšenie farebných a čierno–bielych obrázkov by malo byť minimálne 254 dpi.
• Rozlíšenie perovkových obrázkov by malo byť štandartne 1200 dpi.
• Texty, značky, logá a kreslené graﬁka by mali byť deﬁnované vektorovou graﬁkou, nie bitmapami.
• Častou chybou je čierny text, ktorého farebnosť je zadeﬁnovaná
všetkými štyrmi farbami. Čierny text by mal mať zloženie C = 0 %,
M = 0 %, Y = 0 %, K = 100 % a mal by mať deﬁnovanú pretlač pozadia.
• V PDF súbore musia byť vložené všetky použité fonty.
• Štandardné sútlačové nastavenie pri osvite je nastavené na pretlač
čiernej farby. V prípade, že má klient iné nastavenia pretlačí jednotlivých farieb, je nevyhnutné o tomto fakte informovať.
• Je dobré, ak ma PDF dokument deﬁnovaný „trim box“ - informáciu
o čistom formáte.
• PDF súbory, ktoré sú zabezpečené proti editovaniu (heslované alebo
zamknuté), nedokážeme skontrolovať.
• Názvy súborov by nemali obsahovať diakritiku a nevhodné znaky.

• Pre kontrolu dát je nutné dodať maketu alebo zrkadlo. Taktiež aj pri
viacstranových dokumentoch doporučujeme dodávať maketu radenia
strán a spôsobu väzby.

• Názov súboru musí obsahovať aj poradové číslo stránky. Vo viacstranových PDF súboroch musia byť jednotlivé stránky zoradené podľa
správneho poradia.

• Všetky súbory jednej zakázky musia mať rovnakú rozmerovú veľkosť.

Najdôležitejšie je, aby boli v PDF vložené všetky fonty, všetko bolo zadeﬁnované v CMYK-u (prípadne vo farbách, ktoré majú byť použité pri
tlači), neboli zapnuté ICC proﬁly a čistý formát bol v PDF dokumente
presne vycentrovaný.

• Spadávky treba nastaviť na 3 – 5 mm rovnako na všetky strany,
ak sa v graﬁke nachádza kresba presahujúca orez (spadávku) + orezové a registračné značky.
• Stránky vypúšťať pozitívne, čitateľne, centrované, jednotlivo (nie
dvojstrany), nevyraďovať – najlepšie od 1. stránky po poslednú stranu
v jednom pdf, stránky musia byť orientované tak, ako budú otočené
vo vytlačenom produkte (stránku na výšku dodať na výšku, na šírku
dodať na šírku, ak sa nejaká stránka má vytlačiť zrotovaná, dodať ju už
otočenú).
• Súbory na osvit je potrebné dodávať ako kompozitné (nie separované).
• Všetky graﬁcké prvky musia byť v dokumente deﬁnované vo farebnom priestore CMYK.
• Ak sú prítomné priame farby (napríklad Pantone), treba si dať pozor
na ich správne deﬁnovanie. V dokumente by mali byť vždy len tie farby,
ktoré budú použité pri tlači. O ich prítomnosti pre následné spracovanie
je vždy potrebné informovať vopred.
• V dokumente musia byť vypnuté všetky farebné proﬁly (ICC proﬁly).
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V prípade, že PDF nespĺňa tieto požiadavky, prípadne ak obsahuje priesvitnosti, nedokážeme zaručit korektné spracovanie dodaných PDF
súborov.
Pri zadávaní podkladov na osvit musia byť dodané aj informácie o čistom formáte po oreze, počte strán, farebnosti, veľkosti papiera, na ktorý
sa tlačí, tlačovom rastri, spôsobe väzby a vyradenia, prípadne ďalšie
požiadavky tlačiarne. Pravidlo radšej viac informácií ako menej platí ak
sa chceme vyhnúť problémom.
Ako môžete odovzdať podklady na tlač?
1. Na CD, DVD, USB, HDD alebo inom nosiči dát.
2. Do veľkosti 15 MB e-mailom na adresu ctp@korund.sk
3. Zaslaním linku na stiahnutie dát na e-mail ctp@korund.sk
4. Na náš FTP server kde Vám vytvoríme vlastné konto na požiadanie
e-mailom alebo telefonicky.
Dodané podklady musia byť samozrejme pripravené
podľa vyššie uvedených požiadaviek.

