Pouw Reklame
Nieuwemeerdijk 19
1171 NA Badhoevedorp
tel 020 - 659 29 00
fax 020 - 659 85 43

Digitaal materiaal aanleveren
per 6 juni 2006

e-mail info@pouwreklame.nl
website www.pouwreklame.nl

Versturen van bestanden
Post:
Pouw Reklame V.O.F., afdeling DTP, NieuweMeerdijk 19, 1171 NA Badhoevedorp
E-mail: dtp@pouwreklame.nl (max 4 Mb.)
ISDN:
Zie instructieblad ‘aanleveren per ISDN met Easy Transver’.
FTP:
Zie instructieblad ‘aanleveren per FTP’.
Vermeld altijd uw bedrijfsnaam, adres, telefoon, contactpersoon en in welk formaat u het bestand aanlevert.
Indien u bestanden per ISDN of FTP verstuurt, stelt u ons dan na het verzenden op de hoogte.
Naast het bestand, vragen wij u altijd om ter controle een print met voorbeeld en
druktechnische gegevens mee te sturen.
Aanleveren op disk / geheugenkaart
• 5,25" floppy
• IBM Microdrive™
• 3,5" diskette
• Compact Flash™ Type I/II
• Optical (alléén DOS)
• Secure Digital™
• ZIP 100 Mb
• MultiMedia Card
• ZIP 250 Mb (alléén DOS)
• Memory Stick®
• CD-Rom / DVD
• Momory Stick® Pro
• USB stick
• SmartMedia™
PDF
Als u een PDF aanlevert, levert u dan ook altijd het ‘open’ opmaakbestand (incl. illustraties en fonts) mee.
Vectorbeelden
Bij voorkeur een Illustrator EPS (max. versie 8), géén pixelbeelden zoals TIFF, BMP, PCX, JPEG, GIF, enz.
Pixelbeelden
• Bij voorkeur een TIFF bestand aanleveren, alléén als dit niet mogelijk is een JPEG.
• Minimale resolutie voor full-color- en grijsbeelden: 320 dpi, voor lijntekeningen 2400 dpi.
• Bij aflopende bedrukking een minimale afloop van 5 mm.
Kleuren
• Drukwerk: bij voorkeur PMS-kleuren (Pantone) gebruiken (uitgezonderd full-color drukwerk).
• Vinyl belettering: Vinylkleuren, RAL of PMS gebruiken.
Indien dit niet mogelijk is, stuur dan een kleurenstaal per post, dan benaderen wij deze kleur
zo veel mogelijk.
Lettertypen
• Alle gebruikte lettertypes meezenden (bij voorkeur Macintosh Postscript).
• Indien meezenden niet mogelijk is, tekst converteren naar lettercontouren (alléén korte teksten).
Onze programmatuur
Als u een digitaal bestand opslaat in één van de onderstaande programma's, zorg er dan voor dat u het
bestand dan niet opslaat in een hogere versie dan waar wij over beschikken, lager is natuurlijk prima.
•
•
•
•
•
•

QuarkXpress 5
Adobe Illustrator 10
Adobe Photoshop 7.0
Adobe Acrobat 5.0
Adobe InDesign 2.0 (bij voorkeur QuarkXpress gebruiken)
Microsoft Word X (alléén voor aanleveren van tekst)

•
•
•
•

Composer 6.21
Corel Draw 6.0
Adobe Photoshop 5.0
MS Word 2000 (alléén voor aanleveren van tekst)
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