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Aanleverspecificaties
ALGEMEEN
Digitaal aangeleverde bestanden worden altijd gecontroleerd. Indien uw bestanden niet voldoen,
ontvangt u bericht.
KLANT BLIJFT EINDVERANTWOORDELIJK VOOR HET AANGELEVERDE BESTAND.
Lees onderstaande specificaties zorgvuldig door.
Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op telefoon +31 (0)20 233 73 81.
KLIK HIERONDER OP EEN ITEM OM NAAR DE BETREFFENDE PAGINA TE GAAN.
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Algemeen		
Bestanden aanleveren als certified PDF		
Techniek Algemeen
Aanleveren van documenten		
Affiches tot A0 formaat 		
Abri		
Abri afwijkend formaat 		
NS Spread 		
Billboard (plak) 		
Billboard (achter glas) 		
Huisstijl + brochure 		

Voor het groot formaat zijn er veel verschillende benamingen voor alle mogelijke afmetingen zoals
bijvoorbeeld: Abri, NS Abri, NS Spread, Billboard (plak), Billboard (achter glas), Driehoeksbord,
Schoolboard, A0 en Station A0.
Al deze formaten kunt u bij ons laten drukken; hieronder de aanleverspecificaties van de meest
gebruikelijke maten.
INFORMATIE:

JCDecaux: 		www.jcdecaux.nl
Exterion Media		www.exterionmedia.nl
Clear Channel: 		www.clearchannel.nl
Centercom: 		www.centercom.nl
MMD Media:		www.mmdmedia.nl

DISCLAIMER:

MULLERXXL KAN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR DOOR
U GEMAAKTE OPMAAK- OF ZETFOUTEN IN DOOR U AANGELEVERDE DOCUMENTEN.
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Aanleverspecificaties
BESTANDEN ALS PDF
SOORTEN
BESTANDEN

U kunt aanleveren in:
– Certified PDF
Onze voorkeur met KVGO-OPPO settings.
– CMYK en of PMS kleuren
– Beelden (300 dpi, Bitmap (2400 dpi) op 100%
– Inclusief snijtekens en afloop 3 mm
– LET OP: alle fonts invoegen (subset)
– LET OP: paginavolgorde pag 1 op 1, achterzijde op laatste pagina pdf.

INSTELLINGEN

De hierna genoemde softwarepakketten gebruiken deze standaard instellingsbestanden:
PS / PDF aanmaak/ controle instellingen:
Postscript driver en Adobe PDF of Adobe PS driver (nieuwste versie)
Postscript Printer Description en Adobe Acrobat Distiller of Adobe PDF PPD
Printstijl voor QuarkXPress of InDesign en SheetCMYK 1v4 of SheetSpotHiRes 1v4
Adobe Acrobat Distiller met:
SheetCMYK 1v4.joboptions of SheetSpotHiRes 1v4.joboptions
Export PDF uit InDesign CS met:
SheetCMYK 1v4 IND5.joboptions of SheetSpotHiRes 1v4 IND5.joboptions
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Aanleverspecificaties
TECHNIEK ALGEMEEN
LET OP

LET OP

Onderstaande “waarschuwingen” worden niet als fout gekenmerkt
– De hoeveelheid steunkleuren in de ´Spot´ specificatie
– Overdruk instellingen, gegenereerd door uw opmaakprogramma zoals Indesign of Quark
Wij adviseren om de overdruk door middel van twee manieren visueel te controleren:
– In Adobe Acrobat 5.05 of hoger in het menu-item ´geavanceerd of advanced´> ´
overprint preview´ te selecteren,
– In Adobe Reader 7.0+ in de voorkeuren (Preferences) ´Algemeen´ in te stellen bij
menu-item ´Paginaweergave´;
In Adobe / Acrobat Reader voor 7.0 is kleurenoverdruk NIET zichtbaar. Door de hardcopy van de cPDF
(artwork) te vergelijken met het resultaat op het scherm met bovengenoemde instellingen kunnen
eventuele fouten worden ontdekt.

SPECIFICATIES

Wat is het verschil tussen fc, zwart en zwart+steunkleur(en)? Drukwerkproducties die alleen in CMYK
gedrukt worden, gebruiken specificaties waarbij gecontroleerd wordt of er geen steunkleuren aanwezig
zijn in de opmaak; dit om te voorkomen dat de steunkleur specificaties afwijkend worden geïnterpreteerd
in de prepress workflow. Kleurruimte specificaties:
– Full colour (CMYK) of alleen zwart of een van de full colour kleuren met: SheetCMYK 1v4
– Steunkleuren eventueel met zwart, full colour en/of (spot)lak met: SheetSpotHiRes 1v4

ADVIES

Gebruik één type steunkleur bibliotheek, Pantone ´C´ of ´U´ voor alle gebruikte objecten: tekst, grafiek
(uit Illustrator) en beeld (duotonen uit Photoshop). Dit betekent bijvoorbeeld dat oude EPS’en uit eerdere
Illustrator versies interactief omgezet moeten worden naar een nieuwe versie .EPS of .AI bestand voor de
aanmaak van PDF in InDesign of Quark. Anders krijg je dubbele PMS kleuren in de pdf.

RGB NAAR CMYK

Het maken van drukwerk gebeurt in CMYK kleuren. Met de kleuren Cyaan, Magenta, Yellow en Black
kunnen we bijna alle kleuren weergeven. Uw monitor, scanner of fototoestel maakt gebruik van de RGB
kleurenmodus. Dus om uw foto of scan te kunnen gebruiken voor drukwerk moet de kleurenmodus
worden omgezet. Het kleurbereik van RGB groter is dan van CMYK. Dit verklaart dan ook het feit dat s
ommige kleuren minder fel worden of veranderen bij het omzetten van RGB naar CMYK. De CMYK
modus kan sommige kleuren gewoon niet weergeven door zijn beperkingen. Indien u niet zeker bent
van het eindresultaat na het converteren van de kleuren kunnen wij (in overleg met u) een kleurcontractproef maken om het gewenste eindresultaat op de drukpers te garanderen.

CONTROLE IN PDF

Instelling Acrobat overdruk uit

Instelling Acrobat overdruk aan
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AANLEVEREN
HARDCOPY
MEESTUREN

Stuur bij voorkeur ook een kleurenprint mee. De print en het document moeten hetzelfde
zijn. Indien er geen kleurcontractproef bijgeleverd is, kunnen wij (in overleg met u)
een kleurcontractproef maken om de voorspelbaarheid op de drukpers te garanderen
(zie omschrijving ISO).

LET OP

Lever geen onnodig grote bestanden aan, dit kan fouten in de opmaak veroorzaken.
Geïmporteerde afbeeldingen op 100% en 300 DPI (indien van toepassing). Het eventuele
vergrotingspercentage naar het eindproduct. Geen overbodige bestanden of mappen
meesturen in de link.

ISO STANDAARDEN

Mullerxxl streeft er naar klanten een maximaal rendement te geven op het te leveren
eindproduct. Rendement betekent o.a. korte levertijden, hoogst mogelijke kwaliteit,
redelijke kosten, kortom producten leveren zoals dat door de klant verwacht wordt.
Om dit te kunnen realiseren en zo min mogelijk te veranderen aan de vormgeving,
zoals deze bedoeld is, zijn sluitende afspraken belangrijk. Indien er geen kleurencontractproef bijgeleverd is, kunnen wij (in overleg met u) een kleurcontractproef maken om de
voorspelbaarheid op de drukpers te garanderen. De gebruikte standaarden zijn:
– PDF/X-1a
– ISO 12647-2 voor vellenoffset kleurendruk (meer info www.eci.org)

NIET DRUKKLAAR

Indien bestanden nog niet drukklaar worden aangeleverd, zullen wij in overleg met u
naar een oplossing zoeken. Indien wij correcties of aanpassingen moeten uitvoeren,
brengen wij in overleg met u de gemaakte uren/kosten in rekening.

TENSLOTTE

– E-mailen naar info@mullerxxl.nl (maximaal 7 MB)
– Upload via eigen portal
– Wetransfer.com
Geregistreerde gebruikers kunnen via een ftp-programma inloggen op hun
persoonlijke FTP-account voor het up- en downloaden van bestanden.
U kunt ook een persoonlijk account aanvragen via uw ordermanager.

GEEF S.V.P. EEN DUIDELIJKE NAAM AAN DE PDF OF HET BESTAND, ZODAT WIJ
SNEL HET BESTAND MET DE JUISTE OPDRACHT KUNNEN MATCHEN.
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