
Tisztelt Ügyfeleink!

A levilágításra szánt pdf-eket az alábbiakban összefoglalt szempontok szerint kérjük elkészíteni és átadni:

Pdf átadás módja: 

• PC/Macintosh formátumú CD/DVD(+-)-n; 
• FTP szerverünkre töltve, (max 300GB)
• USB1/USB2 FlashDrive-on
• mailben (10Mb-ig) dtp@komtlac.sk
• hordozható külső winchesteren (USB1-2, Firewire HD)

Pdf mellett feltétlenül szükséges:

• pdf-ből kinyomtatott, aláírt forgató!!!
• CD/DVD lemezre mindig legyen ráírva a munka neve, megjelenési száma, és a kontaktszemély neve, 

telefonszáma akivel probléma esetén egyeztetni tudunk; (FTP-n is kérjük ez utóbbit egy txt fájlban!)

PS-ek, pdf-ek jellemzői:

• Appgeex rippet hasznalunk, ezért a pdf minden esetben PDF-X/1a legyen !!!
• A PS kompozitum nem tartalmazhat 5 állományos eps-t (DCS 1.0, 2.0), csupán eps illetve tiff 

kompozitumot,
• A PDF állomány létrehozásánál semmi esetre se használják az Acrobat PDF Writer programot! Ez a 

program kizárólag irodai felhasználásra alkalmas,
• Használjanak Acrobat 5,6,7,8 és Distiller 5,6,7,8 programot
• Ideális kép felbontás 300 dpi (Kérem ne használjanak nagyob felbontást). 
• ne alkalmazzunk linkelt ICC profile-okat,
• Az objektumokba ágyazott OPI elemeket kérjük eltávolítani, ellenkező esetben képek veszhetnek el…
• A végleges PS, vagy pdf lehetőleg minden esetben kompozit legyen, 
• pdf generálás „press quality” Job Option alkalmazásával történjen; ha egy mod van rá, akkor fájlból pdf-et 

ne generáljunk!!!
• szeparált anyag színkivonatai ne legyenek külön fájlokba mentve
• a file nevében, a file-ban lévő oldalak oldalszámait (intervallumát) fel kell tüntetni.
• a fizetett hirdetéseket tartalmazó oldalak fájlneve lehetőleg nagy „H”-ra végződjön, pl.: „02levil_H.pdf” 
• az oldalak ne oldalpárban, hanem lehetőleg különállóan legyenek átadva,
• felbontás, rács: papírtól függően van meghatározva, egyeztessen a rendszergazdával. (Általában: 2400 dpi, 

60/150 lpcm/lpi; vagy Sublima rácsok: 175lpi; 195lpi; 210lpi; 240lpi) 
• a forrásfájlok vágott méretének (document size), feltétlenül meg kell egyeznie a tényleges vágott mérettel,
• kifutó elemek esetén legalább 3-5 mm túltöltést kérünk; 
• a tükör maximális mérete: vágott méret minusz 6 mm (vagyis a vágott éltől befelé is tartsuk a min. 3mm-

t!),
• a kifutó tartományba ne lógjon bele semmilyen regisztrációs jel vagy szöveg, (Quarknál javasolt 18pt 

offset, InDesign-nál: 5mm)
• a PS teljes mérete: vágott élek hossza + (25-30) mm (ez utóbbi a regisztrációs elemek méretétől függ),
• ha több forrásfájlból dolgozunk (pl. hirdetések miatt), a PS-ek méretben akkor sem különbözhetnek!
• a PS-nek, pdf-eknek tartalmazniuk kell a fontokat; (óvakodjunk a bizonytalan eredetű betűtípusoktól!)
• kompozit fájloknál a fekete vektoros elemeket mindig felülnyomásra állítjuk, jelezze, ha ettől el szeretne 

térni, (nagyobb fekete felületeknél célszerű 40% cyan-t a feketéhez hozzátenni)
• az alátöltések, felülnyomás… (trappek), a képek alacsony felbontása és hibásan definiált színrendszere 

gyakran előforduló hiba, kérjük ezeket a PS-eken, pdf-eken leellenőrizni!



Amennyiben ftp szerverre szeretne feltölteni egyeztessen a részleg vezetőjével Czékus Péterrel, illetve információt 
kérhet a +421 908 758 700-as telefonszámon és a dtp@komtlac.sk e-mail címen.

Fájlok feltöltése:
- a könyvtáron belül hozzon létre egy max. 10 (angol) karakterből álló, cégnevet vagy egyéb 
  azonosítót tartalmazó alkönyvtárat (írásjelek, space nélkül!)
- kiadványszám, vagy egyéb tulajdonságok szerint rendszerezve töltse fel a kívánt fájlokat

Sikeres feltöltést követően minden esetben értesítést kérünk: 00.00 - 24.00 óráig  

Telefonon: e-mail:
gyártáselőkészítő részleg +421 908 758 700 gyártáselőkészítő részleg dtp@komtlac.sk

peter@komtlac.sk

Tisztelt üzleti partnereink!

Amennyiben a feltöltött pdf állományokat cserélni illetve változtatni szeretnék minden esetben az  esetleges 
változtatásokat e-mail-en illetve a 00421 908 758 700-as tel. számon kérjük jelezni. Továbbá szükséges feltüntetni, 
hogy mely kiadványról van szó, melyik az érintett oldal, mi lesz az új fájl megnevezése ,mi változott meg az új 
állományban, milyen úton várható  a pdf dokumentum cseréje, illetve más szükséges, kiegészítő információk.
A cserélt oldalról kérnénk egy JPG képet küldeni a fent említett e-mail címre.

Az olyan  változásokat melyek csak telefonon voltak bejelentve nem tekintjük „jogerősnek“, mivel a szinte 
anonym telefonhívások csak félreértéseknek adhatnak helyet. Úgy gondoljuk, hogy ezen intézkedések Önöket is 
védik, az esetleges információ elakadástól.

Üdvözlettel:
Czékus Péter

Vágási jelek

nyomtatási kép

tiszta oldalméret

bruttó oldalméret

min 3 mm

kifutó kép
5 mm-es túltöltés
(min 3 mm)


