Aanleverspecificaties en voorwaarden digitale bestanden
Onze printsystemen zijn volledig afgestemd op de meest gebruikte opmaak-, illustratie en beeldbewekingspaketten
voor Macintosch en Windows. Het is van belang dat de documenten goed opgemaakt zijn en dat de benodigde bestanden bijgeleverd zijn. Hier volgen een aantal aanwijzingen die bijdragen om het verwerken soepel te laten verlopen :

Bestanden
De bestanden kunnen per e-mail worden verstuurd naar info@displayconcepts.nl ( tot 8 mb )
Bestanden groter dan 8 mb kunnen per WETRANSFER verstuurd worden ( www.wetransfer.com)

Voor alle documenten geldt ;
- Maak de bestanden bij voorkeur op ware grootte op
- Voorkeur bestandsformaat - HIGH RESOLUTION PDF
- Lever de bestanden bij voorkeur aan in CMYK
- Afbeeldingen op minimaal 72 PPI
- Gebruikte fonts moeten bijgeleverd worden of omgezet in lettercontouren
- Andere bestandsformaten ( TIFF, JPG, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, EPS ) ook mogelijk
- Alle Adobe versies tot Adobe CC
- Levert u bestanden aan als Indesign of Illustrator zorg en dan voor dat alle lettertypes worden
omgezet in lettercontouren (of lever de lettertypes bij) en zorg dat alle illustraties meegeleverd zijn.
- Levert u bestanden aan voor een pop-up wand, maak dan EEN document, wij delen dit bestand zelf
op in de verschillende pagina’s / banen

Aanpassing en goedkeuring
- Wijzigingen in digitale bestanden worden alleen aangebracht na opdracht
- Alle wijzigingen dienen door middel van een proefprint of een PDF via de e-mail goedgekeurd te worden
- Proeffiles verstuurd als JPG of PDF per e-mail en door de klant bijgeleverde kleurenprints kunnen niet beschouwd
worden als kleurproef. Voor specifieke kleureisen geldt alleen een door Display Concepts gemaakte proefprint
Proeffiles en prints dienen altijd gecontroleerd te worden op eventuele tekst- en/of layoutfouten
Goedgekeurde proeffiles ontnemem Display Concepts alle verantwoordelijkheid wat betreft ontwerp,
lay-out en teksten.

U kunt bij ons voor de meeste producten opmaaktemplates aanvragen of downloaden van onze site
Mocht u nog technische vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen
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