
DODÁVANÁ DATA

   PODPOROVANÁ MÉDIA PRO PŘENOS DAT

(pro APPLE-MACINTOSH & PC)

✔  e-mail, pro větší soubory je vhodné použít www.uschovna.cz

✔	 USB flash disky, CD, DVD

   FORMÁT DAT a PODPOROVANÝ SOFTWARE

✔	 PDF (soubor dle standardu ISO: PDF/X–1a)

✔ Adobe Illustrator CS3 - Mac - veškeré texty převést na křivky

✔ Corel Draw X3 - Win - veškeré texty převést na křivky

✔	 Adobe InDesign CS3 - Mac

✔	 Adobe Photoshop CS3 - Mac

✔	 Adobe Acrobat Professional 8 - Mac

   DŮLEŽITÉ POŽADAVKY

Obecně
- pro každou vrstvu tiskopisu je nutno vytvořit vlastní soubor nebo stránku (1 vrstva tiskopisu = 1 soubor nebo 
 stránka), v žádném případě nevytvářet jednotlivé vrstvy tiskopisu jako vrstvy souboru
- vše zpracovávat v příslušných barvách CMYK nebo Pantone
- důsledně rozlišovat archové a palcové formáty (A4 není 12")

Texty
- v aplikacích Adobe Illustrator a Corel DRAW je nutné převést písma na křivky
- po dohodě je možné také zaslat použitá písma ve formátu OpenType (.otf), Type 1 (.pfb, .pfm), True Type (.ttf) 
 ve verzích pro Apple Macintosh i PC

Fotografie
- barevné a černobílé fotografie - rozlišení minimálně 300 DPI; barevný prostor CMYK; formát TIF, PSD, JPG
- pérovky - rozlišení minimálně 1200 DPI; formát TIF, PSD, JPG
- nepřijímáme podklady jako jsou tištěné fotografie (z novin a časopisů), fotografie a obrázky z webových 
 stránek (ve většině případů nemají dostatečnou kvalitu a hlavně rozlišení pro kvalitní tisk)

Loga
- loga přijímáme pouze ve vektorových formátech - AI, EPS, CDR, případně vektorová loga v PDF
- nedoporučujeme vytištěná a skenovaná loga, loga v bitmapových formátech (např. JPG, BMP, TIF), loga 
 z webových stránek, loga vložená do programů MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
- v případě, že loga budou dodána dle odst. nedoporučujeme, bude účtována jejich vektorizace dle hodinové 
 sazby
- upozornění: loga z webových stránek, případně loga vložená do programů MS Word, MS Excel,  
 MS PowerPoint, bývají často pro další zpracování a tisk nepoužitelná
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