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Aflevering af filer til tryk



Dokumenter

Illustrationer

• Omslag, forsats, bagsats og indhold leveres som
separate filer, medmindre for- og bagsats er indbygget.
• Eventuelle ændringer efter aflevering laves så vidt
muligt i trykkeriets version.

• Rasterbilleder skal helst have en effektiv ppi mellem
260 og 400, og stregtegninger minimum 600 ppi.
• Billednavne skal være unikke og slutte med en
extension som fx .tif. Specialtegn og danske bogstaver
bør undgås.
• Fritlægning af billeder via InDesign’s Detect Edges
frarådes. Scannerafdelingen hjælper gerne med
fritlægning i Photoshop.
• Illustratorfiler skal stå til Document Color Mode →
CMYK Color, og må ikke indeholde RGB eller sort
tekst bestående af flere farver.
• Streger bør ikke være tyndere end 0,2 punkt.
• Rasterbilleder i Illustrator-filer skal være embedded.

Beskæring

• Grafik til kant skal gå mindst 3 mm ud over formatet.
• Tekst, rammer og streger bør placeres mindst 3 mm
fra beskæring, og billeder 7 mm.
• Afskårne omslag skal have 5 mm ekstra til beskæring,
mens overtræksomslag skal tillægges 15-20 mm til
ombuk, alt efter paptykkelse, nedbrænding mm.
Bemærk at der skal være motiv på hele formatet.
• Undgå streger hen over opslag – især diagonale.
• Undgå billeder i overgangen fra omslag til materie.
Lag

• Kommentarer lægges helst i et separat lag.
• Det er sikrest at slette lag, som ikke skal bruges til tryk,
eller sætte dem til Nonprinting.
Omslag

• Her kan du beregne rygbredden, og her finder du en
opsætningsvejledning. Din ordrestyrer sender også
gerne en færdig opstregning, enten som PDF eller
åbent dokument (IDML fra InDesign).
• Hvis der er flere versioner af teksten, eller der skal
laves præg eller lak, er det sikrest at placere grafikken i
forskellige lag, frem for på flere sider.
• Undgå trykfarve på flader, som skal limes, fx ryggen
på indersiden af et omslag. Ved fire buk og sidelim
holdes desuden 3 mm fri på begge sider af ryggen.
• Præg og partiel lak leveres i 100% sort. Al tekst skal
konverteres til outline, og al grafik skal være vektor.
• Præg placeres i mindst 15 mm afstand fra omslagets
yderkanter.
• Tekst til foliepræg må ikke være for lille eller indeholde
fine detaljer, især ikke hvis stoffet har en grov struktur.
• Tekst til blindpræg skal have en stregtykkelse på
mindst 1 mm, og der skal være mindst 1 mm mellem
stregerne.
Farver

• Bemærk, at 100% sort overprinter alle andre farver.
• Fortæl altid trykkeriet, hvis der skal bruges andre
farver end CMYK.
• Tekst og streger i hvid eller mere end to farver må ikke
være for tynde. Generelt bør 3-farvet og negativ tekst
ikke være mindre end 8 punkt, og 4-farvet tekst (især
sidetal) ikke mindre end 10 punkt. Hvis skrifttypen
indeholder meget fine detaljer, skal teksten være
tilsvarende større.
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Preflight

• Narayana Press checker altid filerne inden tryk, og
melder tilbage hvis noget skal rettes. Se her, hvordan
du bruger InDesign’s Live Preflight.
Samling af filer

• Dokumenter, illustrationer og fonte kan med fordel
samles med programmets Package funktion (se
nærmere her). Lores placeringsfiler fra trykkeriet
behøver ikke at medsendes.
• Medsend altid en lores PDF som trykkeriet kan bruge
til at checke imod.
PDF

• Indhold eksporteres som enkeltsider, aldrig som
opslag.
• Crop Marks mm placeres mindst 3 mm fra beskæring.
Undgå Bleed Marks, Registration Marks og Color Bars.
Du kan downloade Narayana Press indstillinger her.
• Omslag eksporteres, så bukkestreger mm kommer
med (ca. 12 mm Bleed).
• Filstørrelsen må ikke overstige 2 GB.
• Fonte skal være embedded.
• Eventuelle rettelser sendes som en PDF for hver side,
navngivet med sidetal.
Overførsel

Komprimer filerne med Zip, Rar, 7z eller tilsvarende,
inden du overfører dem. De komprimerede filer bør ikke
være større end 2 GB.
Filerne kan overføres med din foretrukne filoverførsels
service, eller til narayanas filserver.
Se også vejledninger til flersprogsproduktion og

spiraliserede bøger.

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at
spørge din kontaktperson hos Narayana Press.

Aflevering af filer til tryk

Side 1 af 1

