QuickGuide
TIL DANSKE DAGBLADES PDF - BRANCHESTANDARD

FREMSTILLING I DESIGNPROGRAM (Se iøvrigt kan/kan ikke):
Farver

CMYK

Alle farver skal defineres som Processfarver (CMYK eller grayscale). Det er
ikke tilladt at anvende SPOT-, RGB-, LAB-, Calibrated Gray og Indexfarver.
ICC-taggs er ikke tilladt.

Skrifter

Type 1 + DoubleByte

Sikre at skrifterne kan bruges til tryk. Det er ikke tilladt at anvende
TrueType og Multiple Master. DoubleByte fonte må ikke indeholde asiatiske tegn, da disse kan give problemer i avisens rip.

Billedopløsning

Mindst 173 DPI

For at sikre, at dine billeder bliver i optimal kvalitet ved avistryk, bør
billederne mindst være i 173 dpi. Billeder i området 120 dpi til 210 dpi
vil teknisk set blive accepteret af avisen.

Stregopløsning

Mindst 600 DPI

Stregbilledopløsninger i området 600 dpi til 1270 dpi vil teknisk set blive
accepteret af avisen.

Beskæring

Ingen

Der må ikke være beskæring på din PDF, annoncen vil jo aldrig gå helt ud
til avisens kant.

Afgrænsning af annoncen Ja

Annoncen skal være afgrænset af en ramme eller have hjørneprikker.

Transparens

Nej

Der må ikke benyttes “transparens” i dokumenterne, idet transparens
kun understøttes af Postscript level 3, og derfor kan skabe problemer hos
bladhusene.

Total sværtningsgrad

240 %

Den totale sværtning på alle separationer må højst være 240%.

Copydot

Copydot kan indlejres i PDF-filerne. Opløsning skal i alle tilfælde aftales
mellem designeren og modtageren. Denne standard har ingen indflydelse på disse filer, idet de ikke påvirkes af indstillingerne i Acrobat Distiller.

FREMSTILLING AF POSTSCRIPT-FIL:
Skrifter

Inkluderes subsetted

For at sikre imod font-erstatning (sikring af det visuelle indtryk) skal skriften inkluderes. Subsetting foregår i fremstillingen af PDF. Subsetting giver
skrifterne et nyt navn, og sikrer dermed, at RIP´erne hos aviserne ikke
erstatter skrifterne ved en fejltagelse.

Skæremærker

Ingen

Der må ikke være skæremærker på din annonce - du skal levere PDF´en i
annoncens færdige format.

Separation

Ingen

PS-filen må ikke være separeret. Separation foretages af bladhuset.

Rotation

Ingen

PS-filen må ikke være roteret.

Sidetal

1

Kun en annonce/side pr. PDF-fil, flere sider i samme dokument er ikke tilladt, da dette giver problemer for modtageren.

Postscript specifikation

Level 1,2,3 (binær)

Producer binær level 1-2-3 kompatibel ps-fil.

Printerdriver
Specielt for Quark

PS-filen produceres v.h.a. LaserWriter 8.7 eller AdobePS 8.7 eller nyere.
Areal, større ps-fil
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For at sikre mod Quarks “regnefejl” tillægges 0,3 mm til dokumentets
sidelayout i højde og bredde i fanen Indstillinger i printmenuen.
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FREMSTILLING AF PDF-FILEN:
Skrifter

Inkluderes subsetted

For at sikre imod font-erstatning (sikring af det visuelle indtryk) skal
skriften inkluderes. Subsetting foregår i fremstillingen af PDF. Subsetting
giver skrifterne et nyt navn, og sikrer dermed, at RIP´erne hos aviserne
ikke erstatter skrifterne ved en fejltagelse.

Skæremærker

Ingen

Der må ikke være skæremærker på din annonce - du skal levere PDF´en i
annoncens færdige format.

Separation

Ingen

PDF-filen må ikke være separeret. Separation foretages af bladhuset.

Rotation

Ingen

PDF-filen må ikke være roteret.

Sidetal

1

Kun en annonce/side pr. PDF-fil, flere sider i samme dokument er ikke
tilladt, da dette giver problemer for modtageren.

OPI

Ingen

OPI kommentarer må ikke benyttes i PDF-filen.

Annotations

Ingen

Der må ikke benyttes Annotations/noter i PDF-filen, og man kan ikke forvente, at annotations vil blive læst hos bladhuset.

PDF-version

1.2 el. 1.3

PDF-version skal være 1.2 eller 1.3

PDF-writer

Nej

PDF-filen må ikke være produceret med PDF-writer. Det anbefales, at
PDF-filen produceres på basis af en PostScript-fil.

Security/Sikkerhed

Nej

PDF-filen må ikke låses.

Farver

CMYK

Alle farver skal være Processfarver (CMYK eller Greyscale). Det er ikke
tilladt at anvende SPOT-, RGB-, LAB- og Indexfarver.

ARBEJDSRÆKKEFØLGE:
Anbefalet rækkefølge

1

Det anbefales, at man starter med at lave en PS-fil.

2

PS-fil destilles til PDF-fil, med NewspaperAdsDK_1v2.joboptions

3

PDF-fil valideres med PitStop, med NewspaperAdsDK_1v2.ppp
Errors skal rettes hos producent, og ny ps-fil, pdf-fil og validering
foretages.

4

Forsendelse til modtager.

5

Validering hos modtager.
Errors vil blive afvist, og returneret til leverandør.

INFORMATION OM “ERRORS” OG “WARNINGS”:
Warnings (cautions) er advarsler, som hos modtager (avis) ikke ses og bruges. Disse er ment som advarsler TIL AFSENDER om,
at man har produceret en pdf-fil, der kan skabe uønskede effekter i den færdige trykte annonce.
Warnings (cautions) er i teknisk forstand ok, og modtagers automatiske workflows vil ikke tage højde for disse. Kun i en evt.
reklamationsbehandling vil man gå ind og vurdere i forhold til disse warnings (cautions).
Errors i valideringsprogrammet udløser en teknisk afvisning på avisen, og producenten skal levere ny pdf-fil.
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