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Checklista / Prepress

Checklista
1.

Har vi fått alla bokens delar till repro? (Omslag, inlaga, för- och eftersättssidor, foliering/UV till omslag.

2.

Stämmer formatet på boken mot order?

3.

Upplösning på bildmaterialet ok? Bildernas verkliga upplösning minst 300ppi.

4.

Stämmer sidantal på boken mot order?

5.

Har boken intryckta FoE eller ska det vara separata?

6.

CMYK och / eller PMS färger. Vilka i så fall.

7.

Har du fått omslagsmall? Stämmer dokumentet mot mallen?

8.

Rätt tryckprofil till valt inlagepapper samt omslagspapper om materialet ska lämnas som CMYK.

9.

Rensa dokumentet från typsnitt och färger som inte används.

10.

Papper till omslaget. Liksidigt/Oliksidigt vid mjukt omslag? Olika tryckprofiler om papperet är oliksidigt.

11.

Separata för- och eftersätts görs med 2 st tydligt döpta 4-sidingar. Vit sida som klistras mot pärmen av försätts.
Sista sidan vit av eftersätts som limmas mot pärmen.

12.

Tonplattor i svart görs oftast med fördel 100% Svart 60% Cyan 40% Magenta 40% Gult

13.

Brödtext och mindre rubriker i enkelsvart.

14.

EAN koder och texter som övertryck.

15.

Utfall 5mm runt om.

16.

PDF-filerna ska vara gjorda i enlighet med standarden PDF/X:1a (2001) och i oseparerad (composite) form.
.joboptions för olika papperskvaliteter finns att hämta på vår hemsida)

17.

Alla de fonter (typsnitt) som använts ska vara inkluderade i PDF-filen.

18.

Lämnas öppet Indesigndokument samt separata bilder så packa ihop materialet med fördel av funktionen ”Arkiv” ”Packa”
i Indesign.

19.

Pärmfilen till en bok med limbindning, ska vara sammanmonterad med ryggen (innerpärmarna är också pärmar och ska
likaså vara hopmonterade med ryggen). Vit kant i ryggen på omslagets insida p g a att limmet ska fästa.

20.

Klichéerna för folietryck tillverkas genom etsning. På den grund är linjer (även negativlinjer) med en tjocklek under 0,3
mm inte möjliga.

21.

I layouten av trycksaker med spiral- och kambindning ska man beakta att den kant av trycksaken som förses med spiral
perforeras. Perforeringens avstånd från sidans kant är 7 mm, om en hängögla tillfogas 10 mm.

28.

Mappstrukturen ska vara tydlig. Ska inte finnas några tveksamheter vilka version av inlaga eller omslag ska användas.
Samma med bilder.
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