
Check list

Atunci când ești sub presiune, poți face greșeli, însă pentru a evita aceste neajunsuri, verifică lista de mai 
jos înainte de a trimite fișierele către noi.

Layout

Documentul trebuie să aibă dimensiunile corecte.
Marginile de tăiere la distanta corectă. 
Nu sunt obiecte rămase în afara suprafeței imprimabile sau pe layere ascunse.
Nu sunt linii de contur aflate chiar pe linia de tăiere.
În cazul broșurilor sau pliantelor, asigurați-vă că aveți tipărită o probă pentru verificarea funcționalității  
(îndoiri, tăieri, capsare, broșare).
Asigurați-vă că fișierele sunt așezate în ordinea necesară și numerotate corect.

Fișiere / Format

Fișierul este în formatul de print acceptat (ai. pdf, indd, psd, tiff.),
Fișierul este salvat pe un suport media acceptat (CD, DVD, USB Stick, FTP, Mail),
Fișierele sunt însoțite (unde este cazul) de fișierele bitmap link-uite. 
Fișierele sunt denumite clar.

Culori

Toate culorile sunt convertite în modul de culoare CMYK (incluzând Pantone sau culori Spot  unde este cazul) și au 
aplicat profilul de culoare aferent materialului pe care urmează a fi imprimat și pe care îl puteți descărca 
de pe site-ul nostru. 
Nuanțele cu procent mai mic de 5% din  Cyan, Magenta, Yellow sau Black nu pot fi tipărite în condiții 
satisfăcătoare.
Suprafețele mari de culoare neagră vor avea proprietatea - Rich Black.

Imagini

Documentele, imaginile care urmează a fi tiparite vor fi  salvate în format TIFF și vor avea modul de 
culoare CMYK - convertite la profilul de culoare specific materialului și procedurii prin care va fi im-
primat.
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La TIPAR DIGITAL, imaginile scanate sau create vor avea 300DPI/INCH la dimensiunea finală (100%).
În cazul imprimării prin Print Digital rezoluția optimă este de 150 DPI/INCH. 
Fișierele TIFF și EPS vor fi salvate fără compresie! (exclus - Jpeg, LZW sau ASCII encoded).
În cazul în care se folosesc channel-uri, transparențe acestea trebuiesc aplicate, iar mai apoi imaginea 
să fie pe un singur layer.
Unde este cazul asigurați-vă că imaginile ce sunt legate de fișierul pentru imprimat se află împreună cu 
acesta și sunt denumite corect.
Toate efectele aplicate sunt lipite de imagine (Flattened).

Font-uri / Caractere

Tiraj

În cazul în care mai sunt de făcut modificări în document, asigurați-vă că împreună cu fișierul transmis 

Numărul de exemplare multiplicate trebuie specificat înainte de finalizarea ofertei și acesta trebuie
să specifice întotdeauna numărul de copii și varietatea lor.

nouă, se află și font-urile folosite (Atenție, unele font-uri sunt licențiate!).
În cazul în care nu sunt de facut modificări în text, asigurați-vă că textul este scris corect și convertiți 
textul la curbe (outline).
Nu sunt efecte de text aplicate fără a fi expandate.
Nu sunt caractere sub dimensiunea de 5,5 pt (litho) sau 14 pt (Large Format).
Evitați folosirea de culori compuse în cazul textelor de dimensiuni reduse.

Altele
Verificați ca textele să fie fără greșeli de exprimare, ortografice, ortoepice și de punctuație.
Verificați să nu aveți în document linii /contur mai subțiri de 0.25 pt.
Evitați texturile generate în programul Corel Draw, Photo Impact.
Obiectele OLE trebuiesc convertite la bitmap.
Obiectele cu proprietatea de overprint sunt setate corect.
Asigurati-va ca ati respectat si celelalte instructiuni specifice pentru lucrarile speciale.

Transferul de fișiere
Machetele pot fi livrate personal de către client în format digital pe CD, DVD, pe stick de memorie sau 
pot fi uploadate direct pe serverul FTP al Creative Group SRL.
Pentru a vă conecta la serverul FTP, vă rugăm să luați legătura cu noi pentru a primi un nume de
ultilizator și parola.


