
Příprava elektronických podkladů pro potisk disku

Používejte obrázky v barevném modelu CMYK, NEPOUŽÍVEJTE BAREVNÝ MODEL RGB!
Rolišení barevných obrázků a obrázků ve stupni šedi je nejméně 300 dpi ve skutečné velikosti!
Rozlišení černobílých obrázků (pérovek) je nejméně 1 000 dpi ve skutečné velikosti!
Plná černá plocha musí být podbarvená alespoň 50% cyan (doporučujeme 100%K, 50%C, 50%M). 

Dokument nesmí obsahovat:
 - obrázky ve formátu DCS1 nebo DCS2 (separované EPS)
 - obrázky ve formátu EPS s postscriptovou správou barev
 - ICC profily

Oblast tisku:
Pro urychlení zpracování a minimalizování možných odchylek,   dodržujte přesný rozměr dokumentu 122 mm x 122 mm bez spadu 
a registračních známek.
Grafiku vycentrujte na střed dokumentu.
Středový otvor pro všechna CD a DVD je 18 mm (potisk pokovené i nepokovené části disku), nebo 36 mm (potisk pouze pokovené 
části disku). Grafiku dodávat bez středového kroužku, stačí střed potisku označit křižkem.
Vnější průměr pro potisk disku je maximálně 117 mm. Průměr grafiky cca119 mm. 
Potisk je prováděn po celé ploše disku a tudíž není zapotřebí zapracovávat do grafiky netisknutelné mezikruží.

Minimální výška písma a tluošťka čáry:
Minimální výška písma pro pozitivní tisk 4,5 pt (1,5 mm)
Minimální výška písma pro negativní tisk 5 pt (1,8 mm)
Minimální tloušťka čáry pro pozitivní tisk 0,1 mm
Minimální tloušťka čáry pro negativní tisk 0,15 mm

Tiskový vzor:
Pro dosažení optimální barevné shody potisku je zapotřebí zaslat tiskový vzor (vylisované CD/DVD, certifikovaný nátisk jako třeba 
Cromalin ...). Tiskový vzor je pouze orientační.

Podklady přijímáme pouze v elektronické podobě v následujících formátech:
1) PDF - kompatibilní s Acrobat 4 (PDF 1.3) optimalizovaný pro tisk (press optimised) bez použití OPI a bez vloženého ICC profilu.
PDF musí být vytvořeno uložením do PostScriptu a následnou distilací Adobe Distillerem, tedy nikoliv přímým exportem z aplikace 
(Zdrojová aplikace - Postscript - Adobe Acrobat Distiller - PDF soubor).
Při nedodržení uvedeného postupu můžou nastat problémy se zpracováním fontů a průhlednosti případně nelze dokument zpracovat 
vůbec.  
2) TIFF - 300 dpi (drobný text je špatně čitelný)
3) Postscript - pouze kompozitní bez separací s vloženými fonty! Používejte originální tiskové ovladače firmy ADOBE. Nesmí být 
vytvořen ovladači které vytváří separovaný postscript (např. Linotronics).
Tento formát zasílejte pouze po vzájemné dohodě. 

Způsob dodání podkladů:
1) E-mail - podklady do velikosti 5MB lze zaslat pmocí elektronické pošty na adresu obchod@northvideo.cz. Do předmětu uveďte 
číslo obejdnávky, v těle zprávy pak jméno zákazníka a o jaký typ podlkadů se jedná (potisk CD, booklet ...).
2) FTP - pro přidělení vašeho uživatelsého jména a hesla sloužícího k přístupu na FTP, se prosím spojte s našim obchodním 
oddělením. Odesílaná data ukládejte vždy komprimovaná a do složky s číslem konkrétní objednávky. Do složky dale nahrajte textový 
dokument se seznamem souborů a jejich stručným popisem (číslo objednávky, soubor xxxx.xxx = potisk disku, ...). O úspěšném 
nahrátí podkladů informujte naše obchodní oddělení.

3) Datové nosiče - podklady lze také zasílat na nosičích CD a DVD. U zaslaných podkladů na CD/DVD tyto nosiče popisujte. 
Do popisu veďte jméno zákazníka, číslo objednávky a typ podkladů (tiskoviny, master, ...).  Popis provádějte pouze na místě k tomu 
určeném a jen fixy pro popis CD/DVD, tužky s tvrdým hrotem mohou nosič poškodit. Dbejte také na ochranu nosiče před znečištěním 
a mechanickým poškozením.


