
Optymalna rozdzielczoœæ wszystkich elementów rastrowych (zdjêcia, grafiki, bitmapy)  to 300 dpi.  Jest to wartoœæ, która poz-
wala na druk bardzo szczegó³owy, bez widocznych poszczególnych pikseli.  Zwiêkszanie  rozdzielczoœci powy¿ej 300 dpi po-
wiêksza iloœæ danych i rozmiar pliku, ale nie ma wp³ywu ju¿ na jakoœæ druku,  gdy¿ powy¿ej 300 dpi ludzkie oko nie wychwyci
ró¿nicy. Materia³y przygotowane w mniejszej rozdzielczoœci bêd¹ rozmyte lub rozpikselowane.

2 2 2Na druk wielkoformatowy mo¿emy przyj¹æ mniejsze rozdzielczoœci: 2m : 200dpi, 2-5m : 50-100dpi, 5-20m : 20-60dpi. 

Powtarzalnoœæ kolorów w druku CMYK
Jednym z problemów jakie zwi¹zane s¹ z drukiem  czterokolorowym jest powtarzalnoœæ kolorów, a raczej jej brak.  Spowodo-
wane jest to bardzo wieloma czynnikami jakie maj¹ wp³yw na  druk:  ró¿ne  rodzaje  papieru lub pod³o¿a,  farby,  temperatura
otoczenia, wilgotnoœæ powietrza i papieru, ustawienia maszyny  oraz  sposób  wykoñczenia  np.  laminatem,  który  daje efekt
wiêkszego nasycenia kolorów.

Projekt musi byæ przygotowany w kolorach CMYK.
 
Standardowy druk jest wykonywany z u¿yciem kolorów  CMYK. Pliki przygotowane w innych kolorach zostan¹ automatycznie
zamienione na kolory CMYK.  

 Zamiana RGB na CMYK
Postêpowanie z plikami w kolorach  RGB  to powiadomienie klienta o koniecznoœci poprawy pliku lub automatyczna zamiana
kolorów RGB na kolory CMYK.  Jest  to jednak proces niekontrolowany. Efektem takiej zamiany mo¿e byæ znaczna ró¿nica w
kolorach. Dlatego jeœli kolorystyka jest istotna, zalecane jest przygotowanie projektów od samego pocz¹tku w palecie  CMYK.

Pliki w formacie TIFF

- skala 1:1
- rozdzielczoœæ 300 dpi
- kolory CMYK
- brak osadzonych profili kolorów
- wszystkie warstwy sp³aszczone
- bezstratna kompresja LZW

Pliki w formacie JPG

- skala 1:1
- rozdzielczoœæ 300 dpi
- kolory CMYK
- brak osadzonych profili kolorów
- bez kompresji

Pliki w formacie PDF

- skala 1:1
- rozdzielczoœæ 300 dpi
- kolory CMYK
- brak osadzonych profili kolorów
- bez warstw
- czcionki zamienione na krzywe
- zgodnoœæ z Acrobat 4 (PDF 1.3)
- kompresja ZIP (wewnêtrzna)

Pliki w formacie CDR

- zgodnoœæ do wersji X4
- skala 1:1
- rozdzielczoœæ bitmap 300 dpi
- kolory CMYK
- bez kolorów dodatkowych
- brak osadzonych profili kolorów
- czcionki zamienione na krzywe
- wszystkie efekty scalone z bitmapami

Pliki w formacie AI

- zgodnoœæ do wersji CS5
- skala 1:1
- rozdzielczoœæ bitmap 300 dpi
- kolory CMYK
- bez kolorów dodatkowych
- brak osadzonych profili kolorów
- bez warstw
- czcionki zamienione na krzywe

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU UV I SOLWENTOWEGO

Pliki w formacie PSD

z programu Photoshop pliki musz¹
byæ zapisane tylko jako TIFF lub JPG

AKCEPTOWALNE FORMATY PLIKÓW

KOLORY

ROZDZIELCZOŒÆ



KOMPRESJA

Kompresja  to  proces  maj¹cy  na  celu zmniejszenie objêtoœci plików. W przypadku plików graficznych mamy do czynienia z
kompresj¹ stratn¹ i bezstratn¹.  Kompresja stratna pozwala zredukowaæ bardzo znacznie rozmiar plików, ale zawsze odbywa
siê to kosztem jego jakoœci,  dlatego  stosowanie  jej w poligrafii jest niewskazane. Znaczenie ma równie¿ wybór formatu gra-
ficznego w jakim zostaje zapisany plik. 

Kompresja  bezstratna pozwala na zapisanie kompletu informacji bez straty jakoœci. Pliki takie s¹ mniejsze ni¿ pliki nie skom-
presowane, ale te¿ znacznie wiêksze ni¿ pliki zapisane z zastosowaniem kompresji stratnej. 
Kompresjê  bezstratn¹  oferuje  m.in. format  TIFF i jest to zalecany format do przygotowania plików graficznych na druk UV i
solwentowy.

Na czytelnoœæ tekstu ma wp³yw kilka czynników, a jednym z nich jest to czy tekst jest  zapisany w postaci  wektorowej lub czy
jest to tekst zrasteryzowany. Ka¿dy projekt zamieniony na  TIFF  lub  JPG bêdzie mia³ tekst zrasteryzowany, wiêc wa¿ne jest,
aby materia³ by³ przygotowany w rozdzielczoœci minimum 300dpi.  Mimo  wszystko  nale¿y pamiêtaæ, ¿e tekst taki jest gorszej
jakoœci ni¿ wektorowy. Przy wydrukach wielkoformatowych nie  bêdzie  mia³o to  takiego  znaczenia, ale jeœli przygotowujemy
mniejsze prace z ma³ymi czcionkami, lepiej zapisywaæ plik jako PDF pozostawiaj¹c czcionki w postaci wektorowej.

Podstawowym wymogiem przy wysy³aniu plików do druku w innym formacie ni¿ TIFF czy JPG  jest  zamiana  wszystkich fon-
tów na krzywe.  Na etapie  projektowania  program  korzysta z czcionek  zainstalowanych na komputerze, ale przes³anie tych
plików na inny komputer gdzie brakuje u¿ytych czcionek  lub s¹  one  w  innej  wersji, powoduje  u¿ycie  fontów  zastêpczych,
które  bêd¹  ró¿niæ  siê  od  zaprojektowanych. Ka¿dy popularny program graficzny ma mo¿liwoœæ zamiany fontów na krzywe,
dziêki temu tekst bêdzie prawid³owo odczytywany na ka¿dym komputerze, traci jednak wówczas swoje w³aœciwoœci edycji.   

 

TEKST

Przede wszystkim wa¿na informacja:  nie  powinno siê przygotowywaæ  plików  do  druku z programów  biurowych. Programy
takie jak Word, PowerPoint, Publisher, OpenOffice nie s¹ przystosowane do przygotowania plików pod  k¹tem  profesjonalne-
go druku gdy¿ zawieraj¹ kilka powa¿nych b³êdów, których nie da siê wyeliminowaæ w procesie projektowania.  Najwa¿niejsze
problemy to: pliki w kolorach RGB, czêste problemy z czcionkami, automatyczna du¿a kompresja  plików  graficznych, czarne
teksty zawsze sk³adaj¹ siê z kilku kolorów, brak kontroli nad jakoœci¹ i zaawansowanymi parametrami druku.

Jeœli jednak nie ma innej mo¿liwoœci ni¿ projektowanie w programie biurowym mo¿na spróbowaæ zamieniæ pliki:
z Worda na PDF -  wybieramy  zapisz  jako  PDF,  optymalizujemy  standardowo,  w opcjach przedstawiamy tekst jako mapy
bitowe
z Publisher na PDF - publikuj jako PDF, zmieñ na: prasa komercyjna, w opcjach zaawansowanych przedstawiamy tekst jako
mapy bitowe
z Publisher na TIFF - zapisz jako TIFF, w zmianie rozdzielczoœci zaznaczamy drukowanie w wysokiej jakoœci lub komercyjne 

Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e b³êdy wynikaj¹ce bezpoœrednio z przygotowania plików z programów biurowych nie bêd¹
podlega³y reklamacji.

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW Z PROGRAMÓW BIUROWYCH
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