Spørgsmål? Idéer?
KLIK HER!

Europæisk
branchestandard
til fremstilling
af avisannoncer
Installering og fremgangsmåde

Denne Guide er henvendt til den bruger, der
hurtigt har brug for at blive køreklar med
fremstilling af avisannoncer. Den henvender
sig til både Mac og PC brugere og forklarer
kort, hvordan du skal installere indstillings
filer og farveprofiler til InDesign, samt hvilke
indstillinger du skal vælge ved fremstilling af
den trykklare avis pdf-fil. Den elektroniske
variant indeholder endvidere de nødvendige
indstillingsfiler og farveprofiler (s.2).
Har du brug for yderligere uddybning
anbefaler vi dig at klikke ind på
www.kankanikke.dk, hvor du kan finde
flere og mere dybtgående forklaringer.
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De viste filer på billedet kan downloades
ved at KLIKKE PÅ BILLEDET ➤
Arkiver derefter filerne til dit skrivebord.

HUSK AT LUKKE SOFTWARE (CS PAKKEN) INDEN INSTALLERING..!

INSTALLERING AF FARVESTYRINGS FILEN: ISOnewspaper26v4.icc
Installeres her på PC: C:\\WINDOWS\system32\spool\drivers\color
Installeres her på MAC: HD>Bibliotek>Colorcync>Profiles>Recommended
INSTALLERING AF JOBOPTIONS\PRESETS: NewspaperAds_1v4_IND4.joboptions
Installeres her på PC: C:\\Documents and settings\Application Data\Adobe\Adobe PDF\Settings
Installeres her på MAC: HD>Bruger>Bibliotek>App. Support>Adobe>Adobe PDF>Settings

FREMGANGSMÅDE:
Pixelgrafik i 300 ppi i RGB med ICC profil placeres i InDesign.
Vektorgrafik (Illustrator) bibeholdes i CMYK uden ICC profil.
Dokument indhold, der er i CMYK, bibeholdes uden der sker en konvertering i den færdige PDF.
Dette gælder også for Pantone farve. Mere om farvestyring se side 3.
Færdigt InDesign dokument eksporteres til PDF med NewspaperAds_1v4_IND4.joboptions

BEMÆRK: Hvis der ikke er ramme om dokumentet skal der placeres en ”prik” i øverste venstre hjørne
= korordinat X-0 + Y-0. Prikkens størrelse svarer til prikken over ”i”.

Fra skærmfarve til trykfarve ...
Photoshop
1) Billede redigeres i Photoshop i RGB, for
derefter at blive arkiveret med medtagelse
af ICC profil.

➊

Billede bliver placeret i InDesign.

➋
➌

InDesign
2) InDesign dokument bliver eksporteret til
PDF, vist her med Output valgt. Den røde
box viser reglen, der står i parantes og
som ikke lige kan ses. Reglen betyder
oversat til dansk: Behold det, der er trykklart
(CMYK). Konverter ikke-trykklar farvein
formation (RGB, LAB) til trykklart og brug
farvestyringsprofilen ISOnewspaper26v4.
Profilen er/og skal, ikke med i den færdige
PDF fil.
3) PDF/X reglen er at medtage information
om, hvilken farvestyringsprofil der er brugt.
Output Intent Profile Name = Tryk intention
sådan som det var tænkt, når det er trykt.
ICC profilen afspejles i Acrobat Pro.

TJEK AF FÆRDIG RESULTAT..!

➍
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Acrobat Pro
4) Farvesimuleret trykintention set fra
Tools > Print Production > Output
Preview. Med Simulation Black Ink +
Simulation Paper Color slået til simuleres
det på skærmen, hvordan det færdige
resultat vil se ud, når det er trykt.
5) Under Separationer ses de farveplader
(CMYK), der trykkes efter. Hvis der er flere
end 4, er det en fejl, der skal rettes, inden
pdf-filen kan trykkes.

➏

6) Total Area Coverage skal være slået til,
og sættes til de viste 240% som er maks.
sværtning målt i skyggeområdet. Hvis der
er noget i pixelgrafikken, der markeres
med markerings farven GRØN, er der brugt
forkert ICC profil.

Henvendelser vedrørende nærværende dokument kan rettes
til standardiseringsgruppen under Pressens Fællesindkøb.
Email kankanikke@ddpff.dk, Telefon 33974229

