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InDesign’s pakkefunktion gør det nemt at få alle fonte og billeder med,  
når man sender åbne dokumenter til trykkeriet.

1. Åbn dokumentet, og vælg File > Package... 

2.  Vælg hvad folderen skal hedde, hvor den skal gemmes, og hvad den skal indeholde, og klik Package. 

3. Komprimer folderen, fx som .zip, inden den overføres til trykkeriet.

De gule trekanter viser eventuelle problemer.  
Du kan se nærmere ved at klikke på den 
tilsvarende overskrift i venstre del af vinduet.

Se på næste side, hvordan du håndterer 
advarsler om Protected Fonts.

Klik Cancel for at løse problemerne, 
inden du pakker igen.

Trykkeriet vil gerne have 
en lores PDF til at checke 
imod – den kan fx laves med 
denne indstilling.

Pakning af fonte

Bemærk at Mac Type 1 fonte skal 
komprimeres på Mac, da de ellers vil gå i 
stykker.

Hvis der alligevel er problemer, kan det 
hjælpe at komprimere fontmappen separat, 
inden hele mappen komprimeres.

Samling af filer fra flere dokumenter

Hvis jobbet består af flere dokumenter, er der to muligheder

1.  Saml dokumenterne i en Book, og vælg herfra Package Book for Print 

2.  Lad InDesign pakke filerne i hver sin mappe. 
Saml derefter alle dokumenter i én mappe, alle fonte i én mappe, og alle 
billeder i én mappe.  
Hvis der findes forskellige billeder med samme navn, bør de omdøbes  
og relinkes, så der ikke kan ske forvekslinger.
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Hvad er problemet med Protected fonts?

InDesign bruger denne betegnelse til to slags fonte:

1.  Fonte som er aktiveret via Adobe Fonts.  
De kan skelnes fra andre beskyttede fonte 
ved at Status står til Activated, som Warnock i 
eksemplet her.  
Denne type fonte udgør ikke noget problem, og 
det er helt OK at de ikke kan pakkes.

2.  Fonte som ikke kan bruges til tryk, fordi de 
ikke tillader embedding i PDF, som WP MathA i 
eksemplet her.  
Denne type fonte skal altid udskiftes.  
Hvis man skulle have glemt det, kommer der 
også en advarsel, når man eksporterer til PDF.


	Pakning af fonte
	Samling af filer fra flere dokumenter
	Hvad er problemet med Protected fonts?

