Sådan laver du

Den perfekte PDF
fra Indesign

1: Før du eksporterer til PDF

1.1: Dokumentopsætning
Dit dokument skal naturligvis være sat korrekt op. Her er det et A4 hæfte (A4: 210x297 mm.). Du kan altid finde de korrekte mål på de
enkelte dokumenter under produktbesskrivelsen.

1.2: Beskæring – billeder og elementer til
kant af formatet
Inden eksport til PDF, skal du sikre dig at alle billeder og elementer,
som skal gå til kanten af formatet, som standard går min. 2 mm. ud
over beskæring (formatets størrelse). For hæfter er denne afstand dog
4 mm. Du kan altid se mere om dokumentstørrelser, beskæring m.m.
under hvert enkelt produkt.

Her går billedet i toppen samt det grafiske element under
overskriften 4 mm. ud over formatet.
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1.3: “Package” – en god hjælp
Inden at der eksporteres til PDF, kan det være en god ide at
gennemse dokumentet for fejl og mangler.
Ved at benytte funktionen “Package”, kan man hurtigt få en
oversigt over dokumentets linkede billeder/filer, farvebrug,
opløsning m.m.
“Package” finder du via menuen “Filer”/”File”:
Filer/file -> Package

1.4: “Package” – oversigt
De forskellige nformationer findes via menuen til venstre i
vinduet og evt. problemer, vises med en gul advarselstrekant.
På billedet til højre, gøres opmærksom på at 2 billeder benytter RGB-farverum. Normalt bør disse konverteres til CMYK,
men benytter du vores ICC-profil og Joboptions, er dette ikke
nødvendigt. (se info i pdf-filen “Installer ICC og Joboptions Trykriget”), som du finder på:
https://www.trykriget.dk/page/design-guide
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2: Eksport til PDF
2.1: Eksport til PDF
Vi anbefaler at du benytter vores ICC-profil og Job-options,
når dokumentet eksporteres til PDF.
Du kan finde vores ICC-profil og Job-options her:
https://www.trykriget.dk/page/design-guide
Følg den medfølgende vejledning for installation.
Herefter eksporteres pdf-filen via menuen “Filer”/“File”:
Filer/File –> Adobe PDF Presets –> TrykRiget - PDF Nov2015

2.2: Indstillinger
Med TrykRigets ICC og Job-options installeret, er det blot
beskæring/bleed, der skal indstilles inden dokumentet
eksporteres.
Via “Marks and Bleeds” i menuen til venstre, indstilles den
korrekte bleed.
Du kan altid se den korrekte beskæringsafstand/bleed i
produktbeskrivelserne.
Herefter er det blot at trykke “Export”.
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