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Specificaties aanleveren advertentiemateriaal
Advertentiemateriaal voor TW dient aan een aantal eisen te
voldoen. Het beeld dient met de juiste kleurprofielen omgezet
te worden om te voorkomen dat er een te hoog inktpercentage
ontstaat. Pdf’s moeten met de juiste joboption gemaakt worden.
De specificaties staan hieronder:
Kleurgebruik:

FullColour

Inktpercentage:

maximaal 240%

- Open het handelingen venster (menubalk > Venster > Handelingen). Laad in dit venster de handeling: WNG_uncoated.atn (zie
afbeelding 2).

Kleurprofielen:	WNG_uncoated_v1.icc voor RGB naar CMYK
	ISOnewspaper26v4_gr.icc voor Grayscale
beelden
Distillerprofiel:	COMMANDER_MAG_1v3_IND4_UC.joboptions
PDF certificering: NewspaperAds_1v3.ppp

Voorbereidingen Photoshop
- Zet het profiel ‘WNG_uncoated_v1.icc’ in HD> Bibliotheek >
ColorSync > Profiles.
- Open Photoshop, ga vervolgens naar de menubalk > Bewerken
> Kleurinstelling > Laad hier: WNG_uncoated_v1.csf.

Afbeelding 2: Handelingen laden in Photoshop
- Open vervolgens de RGB beelden die omgezet moeten worden
naar CMYK. Ga naar het handelingen venster en selecteer daar
de zojuist geladen handeling en druk op de afspeelknop.

Tijdens het omzetten van RGB naar CMYK komen er een aantal
venster tevoorschijn zoals, kleurinstelling, afbeeldingsgrootte,
niveaus, onscherp masker, schaduw/hooglichten en opslaan als.
Check of de instellingen juist staan en bewaar als laatste het
beeld.
Afbeelding 1: Kleurinstellingen in Photoshop

Indesign
– Zet de kleurinstellingen van InDesign op ‘Emuleren van Adobe
InDesign 2.0 CMS uitschakelen (zie afbeelding 3).

– Maak een HRpdf met de joboption ‘COMMANDER_MAG_1v3_
IND4_UC’. Dit profiel kan geladen worden bij Bestand > voor
instellingen Adobe PDF > Opgeven > Laden. Controleer goed
dat bij uitvoer de kleurconversie op geen staat.

Afbeelding 3: Kleurinstellingen in InDesign

– Open de pdf in Acrobat Professional en check hier nogmaals de
inktdekking bij Geavanceerd > Afdrukproductie > Uitvoervoorbeeld. Alles wat boven de 240% zit, licht groen op, dit dient eerst
opgelost te worden voordat het advertentiemateriaal verstuurd
wordt.

– Check de inktlimiet bij Venster > Uitvoer > Voorvertoning
scheidingen (zie afbeelding 4). Zet het limiet op 240%, alles wat
boven dit percentage uitkomt slaat rood uit. Dit moet verholpen
worden voordat er een pdf gegenereerd wordt.

Afbeelding 4: Inktlimiet venster in InDesign

