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Aanleverspecificaties
De beste manier om een bestand aan te leveren is een drukgereed bestand in pdf-vorm. 
Bestanden kunt o.a. u aanleveren via We Transfer.

••	 ALGEMEEN

– Voeg altijd een extensie toe aan de naam van het bestand (bijv. *.indd , *.pdf, *.eps, *.ai, enz.);
– Bestandsnamen mogen niet langer zijn dan 27 karakters;
– Gebruik alleen maar underscore, divisie, cijfers 0 t/m 9 en letters Aa t/m Zz in bestandsnamen;

••	 SPECIFICATIES	VAN	OPEN	BESTANDEN

– Gebruik geen RGB-kleuren, maar alleen CMYK, grijswaarden of PMS-kleuren;
– Beoordeel uw weergave met ‘Voorvertoning overdruk’ [ Y](Adobe InDesign) i.v.m. transparantie/overdruk;
– U kunt wel RGB-afbeeldingen (300 dpi op ware grootte) gebruiken;
– In Full Colour drukwerk –> PMS-kleuren omzetten naar CMYK.
– Het document moet rondom minimaal 3 mm afloop hebben;
– Maak een document niet op inslag op;
– Lever alle gebruikte fonts/lettertypen en beelden bij; u doet dit in InDesign met de functie ‘pakket’;

••	 AANLEVEREN	PDF

– Een PDF vervaardigen volgens de van Deventer aanleverspecificaties (zie pagina 3);
– De PDF dient voorzien te zijn van 3mm afloop;
– Alle pagina’s dienen hetzelfde (afgewerkt) formaat te hebben;
– Geen aanlevering van pagina’s op spread, maar losstaande pagina’s in de PDF;
– Items als omslag met rug, antwoordkaart, preeg, stans en dergelijke altijd apart aanleveren.

• Controleer de PDF op afloop / kleuren (FC met of zonder PMS) / formaat / overdruk en transparantie / schaduwen

••	 WERKEN	IN	PHOTOSHOP

– Bekijk het document met weergave “Kleuren proefdrukken” [ Y]
– Document in RGB laten staan; wat CMYK is, CMYK laten
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HR PDF maken in InDesign
••	 PROFIELEN	INSTELLEN	IN	INDESIGN

– Het profiel ‘ISO Coated v2 300%’ downloaden van www.eci.org > Downloads.  
 Deze plaatsen in Harddisk > Bibliotheek > Application Support > Adobe > Color > Profiles > Recommended.

– KLEURINSTELLINGEN	WIJZIGEN	naar goede profiel  (Bewerken > Kleurinstellingen)
  Kies: 

- RGB: Abobe RGB (1998) 
- CMYK: ISO Coated v2 300%  
- RGB: Ingesloten profielen behouden 
- CMYK: nummers behouden (gekoppelde profielen negeren) 
- Engine: Abobe (ACE) 
- Intentie: Relatief colorimetrisch

	 Deze	instellingen	kun	je	bekijken	op	de	screendump	indd-1.
	
! Tip: Bewaar	deze kleurinstelling als bv.	ISO	Coated. Zo kunt u de instellingen makkelijker oproepen. 
 
! Tip: Met Adobe	Bridge	kun	de	instellingen	synchroniseren met Illustrator en Photoshop.
 Bewerken > Kleurinstelingen van Creative Suite toepassen > Selecteren profiel > Toepassen

– PROFIELEN	TOEWIJZEN	naar goede profiel  (Bewerken > Profielen toewijzen)
  Kies: 

••   Huidige werkruimte toewijzen: RGB: Abobe RGB (1998) 

••   Huidige werkruimte toewijzen: CMYK: ISO Coated v2 300%  
      - Intentie effen kleuren: Kleurinstellingsintentie gebruiken 
      - Standaardafbeeldingintentie: Kleurinstellingsintentie gebruiken 
      - Intentie na overvloeien: Kleurinstellingsintentie gebruiken 
Deze	instellingen	kun	je	bekijken	op	de	screendump	indd-2.

– OMZETTEN	IN	PROFIEL	naar goede doelruimte  (Bewerken > Omzetten in profiel)
  Kies: 

- RGB-profiel: Werkruimte RGB - Abobe RGB (1998) 
- CMYK-profiel: Werkruimte CMYK - ISO Coated v2 300%  
Deze	instellingen	kun	je	bekijken	op	de	screendump	indd-3.
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••	 HR	PDF	GENEREREN	IN	INDESIGN

Exporteren (Bestand > Exporteren [ E] > Adobe PDF (afdrukken))

	 Let	op	bij	de	instellingen:
 Tekens en afloopgebied  (Optioneel) snijtekens en pagina-informatie / Afloopgebied: 3 mm
 Uitvoer > Kleur  Kleuromzetting: Geen kleuromzetting
 Uitvoer > PDF/X  Naam uitvoerintentieprofiel: Werkruimte ISO Coated v2 300% (ECI)
   (Een	uitvoerintentieprofiel: D.w.z. de kleur blijft ongewijzigd (RGB) maar geeft 

een intentie voor het te gebruiken profiel voor het verwerken.)

	 Deze	instellingen	kun	je	bekijken	op	de	onderstaande	screendumps.	

! Uw gemaakte PDF is dus zonder	snijlijnen maar met	een	afloop	van	3	mm rondom.

! Tip: Bewaar	deze	kleurinstelling	als	bv.	vDeventer_PDF-X4. Zo kunt u de instellingen makkelijk oproepen. 

PDF-1
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