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GRAFIKAI ÁLLOMÁNY KÜLDÉSE

E-mailben
Az e-mailen küldött állományokat csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha az valamely céges (@ilabel.hu) 
címre érkezik. Csak kisméretű pdf-ek, kiegészítő/pótló anyagok küldésénél javasolt.

Fájlküldő alkalmazásokkal
MammutMail, WeTransfer, stb. szabadon használhatók. Adott esetben a megrendelő szerveréről is letöltünk anya-
got, amennyiben ismert a fájlnév és a pontos elérési út. Más szerveren lévő folderben való keresést nem vállalunk.

Elektronikus adathordozók- CD, DVD, pendrive
Ezek használata bizalmas, titkos anyagok esetén indokolt, ellenkező esetben a használatát kerüljék.

Visszakeresés saját archívumból
Minden korábban nálunk gyártott termék nyomdai pdf-je archiválásra kerül. Amennyiben az utángyártásra kerülő 
állomány beazonosításával kapcsolatban bármilyen kétség felmerül, azt jóváhagyásra elküldjük.

MEGRENDELOI EGYÜTTMUKÖDÉS ANYAGLEADÁSHOZ

Technikai hiányok jelzése
Az e-mailen küldött állományokat csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha az valamely céges (@ilabel.hu) 
címre érkezik. Csak kisméretű pdf-ek, kiegészítő/pótló anyagok küldésénél javasolt.

Megrendelést megelőző ellenőrzés
Egyszerű vizuális ellenőrzéssel kiszűrhetők a kifutó hibák, a fonthibák, és a pixeles képek nagy része. 

Fájlméret
A képfelbontások 300dpi-n túli növelését a nyomdai rácsozás nem képes visszaadni. Ezért az ennél nagyobb 
felbontású elemek optimalizálása gyorsítja a feldolgozást. Ajánlott a kis vektoros elemekből álló finom mintázatok 
raszteres képpé alakítása.



NYOMDAI FELDOLGOZÁS

Technikai ellenőrzés
- Megfelelő fájl formátum: nem sérült, a gyártáshoz szükséges összes fájl rendelkezésre áll.
- Stanc, lakk: kijelölhető-e és elválasztható-e a grafikától
- Általános szépséghibák: kifutó hiánya, gyenge felbontású képek, nem beágyazott fontok és image-ek. 
- Előzetes paraméterekkel való összehasonlítás: méret, színek száma
- Szöveg ellenőrzést nem végzünk, de ha valamilyen egyértelmű hibát észlelünk, természetesen szólunk.
- Az ilyen hibák észrevételéért felelősséget nem vállalunk!

Állományjavítás, módosítás
A pdf fájlformátum egy „zárt”, nem szerkeszthető állomány. Ennek ellenére bizonyos szoftverek segítségével 
néhány módosítás megvalósítható. Ennek feltétele, hogy a tartalmazott elemek, rétegek jól elkülönüljenek. Ellen-
kező esetben egy bonyolult grafika is áttekinthetetlenül bonyolult szerkezetűvé válhat. A módosítások végeredmé-
nyét a megrendelővel minden esetben jóváhagyatjuk!

 - Befoglaló méret módosítása
 - Oldalak elforgatása, tükrözése
 - Objektumok mozgatása, törlése, átszínezése  
 - Szövegszerkesztés

MEGRENDELOI ELLENORZÉSEK

Preview:
Szoftveresen feldolgozott - adott esetben módosított - állomány jpeg/pdf-ként elküldve.

Proof:
Az előkészített állomány kinyomtatva. 

Gépindulás:
A nyomdagép által elkészített első nyomatok megtekintése és engedélyezése a helyszínen. Legfőképpen a hasz-
nált színek véglegesítésére szolgál.



NYOMDAI FÁJLOK TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI

Fájl formátum
- Grafikai szoftverekből nyomdai minőségben mentett kompozit pdf-et kérünk.
- Vagy ezen programok kiterjesztéseit (psd, ai).
- Más formátumokat (tiff, jpg, stb…) nem áll módunkban fogadni.
- Az ebben felhasznált képek felbontásának megegyezőnek kell lenni a forrásfájl minőségével,
- valamint rendelkeznie kell a megfelelő kifutókkal és vágójelekkel.
- A nyomtatható képfelbontásnak alsó határa nincs, az ezzel kapcsolatos visszajelzésünk célja, 
- hogy nyomatékosítsuk a megrendelőben milyen minőséget fog kapni.
- Az Office alkalmazásokból mentett pdf-ek minősége nem felel meg a nyomdai elvárásoknak.

Kifutó 
- Általánosan 3-5mm kifutó szükséges. 
- Vágójelek távolsága a vágástól minden esetben 1mm-re legyen. Egyéb illesztő jelekre nincs szükségünk.
- A vágójelek felhelyezését szoftveresen kell végezni. Ellenkező esetben a jelek helyzete sok esetben pontatlan.

Betűk körvonalasítása 
Az összes szöveges részt görbévé kell alakítani.

Metalizált nyomathordozóra nyomtatás
A nyomdai állományban az ezüst részeket fehéren kell hagyni, a fedőfehéret pedig direkt színnel (White) jelölni a 
pdf ugyan azon az oldalán.

Címke



SZÍNEK BEÁLLÍTÁSA

Színprofilok használata
A jelenleg alkalmazott nyomdaspecifikus színprofil az ISO Coated Fogra 39. Ez általánosan kiválasztható minden 
grafikai szoftverben.

Elfogadható színminta
- Hozott proof. Ez a legtöbb esetben csak iránymutatónak felel meg.
- 100%-os egyezést a különböző nyomógépek,
- technikai sajátosságok miatt nem lehet elérni.
- Gyártás előtt célszerű az általunk készített proofal összeha-sonlítani. 
- Általunk készített, az ügyfél által elfogadott proof.
- Pantone színskála.

Eltérések a hitelesített proofhoz képest
A nyomás utáni lakkozás, laminálás kis mértékben sötétít a nyomaton.

 
Színbeállítás gépinduláskor
A nyomógépen a terhelések manuális beállításával a színek bizonyos mértékben módosíthatók. Célja, hogy a 
nyomat minél jobban hasonlítson a leadott színmintához. Ebben az esetben szerencsés, ha az ügyfél is jelen van 
a gépinduláskor.

Fekete
A mélyfekete szín eléréséhez +20-20-20 % cyan, magenta, yellow-t javasoljuk. Az éles betűkontúrok érdekében, 
az apró betűs szöveg maradjon 100 % black.
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