Aanleveringsvoorwaarden digitaal materiaal
Waarom?
Bij de verwerking van uw opdracht werkt HR Groep volgens een digitaal proces. Binnen dit proces zijn een
aantal voorwaarden van kracht voor digitaal materiaal. Onze afdeling Ontwerp heeft deze voorwaarden voor u
op een rijtje gezet. Wanneer u uw materiaal volgens deze voorwaarden aanlevert, kunnen wij uw opdracht
goed en efficiënt verwerken en u een optimale kwaliteit garanderen.
Algemene voorwaarden
Kleurgebruik
De afbeelding is opgemaakt met CMYK waarde of is als PMS kleur
gespecificeerd. Kleuren op retro-reflecterend materiaal worden benaderd.
Fonts

Bij het digitaal aanleveren van uw bestand stuurt u altijd de gebruikte fonts mee.
In Illustrator gemaakte documenten dienen fonts in lettercontouren te worden
omgezet.
*** (Certified) PDF: stuur fonts mee of maak lettercontouren! ***

Aanlevering

U kunt uw digitale materiaal aanleveren via e-mail of diverse datadragers zoals:
USB of DVD of via de website www.wetransfer.com. Bij het aanleveren van de materialen
gaarne de harde maten (werkelijke printafmeting) vermelden.

Stuur altijd een PDF op minimaal A4 formaat mee van uw ontwerp, dit is voor ons een goed controlemiddel!
Software pakketten
De afdeling Ontwerp van HR Groep werkt uitsluitend met Apple Macintosh.
De volgende software pakketten zijn hiervoor aanwezig:
Adobe Indesign CS6
Hoe aanleveren? Indesign document, inclusief alle gebruikte illustraties, afbeelding en fonts.
Let op:

Ongebruikte kleuren in document: verwijderen.
Typogrammen die verwijzen naar niet gebruikte fonts in document verwijderen.
Geen TrueType & MultiMaster fonts gebruiken.
Schaling van een afbeelding in document: maximaal tot 140%.

Adobe Photoshop CS6
Hoe aanleveren? .EPS, .JPEG of .PSD, 300 dpi.
Let op:

Resolutie: minimaal 300 dpi bij full colour (.EPS/CMYK/PMS) afbeelding.
Resolutie: minimaal 300 dpi en maximaal 600 dpi bij bitmap afbeelding.
Resolutie: minimaal 300 dpi bij complete documenten (.EPS of .TIFF).
Afbeeldingen (.EPS) opslaan zonder optie ingesloten rasters.

Adobe Illustrator CS6
Hoe aanleveren? Als Illustrator document, tekst omzetten naar lettercontouren of Apple fonts meesturen.
Let op:

Gebruikte afbeeldingen insluiten in Illustrator document.
RGB kleuren omzetten naar CMYK kleuren of PMS kleuren.
Afbeelding (.EPS of .Ai ) opslaan zonder optie ingesloten rasters.
PDF van hoge (drukwerk)kwaliteit.
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