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Introduktion till Arkitex

Sidgodkänning på webben

Tr

Välkommen till Pressgrannar!
Följande webadress tar dig till inloggningsfönstret:
http://webproof.pressgrannar.se:9090/coretex/html/
arkitex
Alla sidor som ska tryckas levereras till vår ftp enligt
instruktioner som vi tillhandahåller.
Inloggningsfönstret för Arkitex Production.

Översiktsvyn

• För våra kunder som trycker flera editioner, högerklicka på er edition i produktträdet och välj ”Open in
new tab”. Då visas de editioner man öppnar i egna
flikar i ovankant av fönstret.

Här ifrån ser man sina produkter och kan nå alla
funktioner:
• Till vänster finns din produkt, klicka på den för att se
miniatyrbilder av den.
• Högra delen visar vald produkt med dess sidor.

Vald produkts flik
Rad för flikar

Tumnagelbilder

Produktträd
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Godkänna och granska sidor
Ett enkelt arbetssätt, alltid öppet!
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Godkänna samt visa sidor
För att godkänna en sida, högerklicka och välj
”Approve”. Sidan färgas grön.
Om sidan behöver bytas ut, lägg på en ny via ftp´n så
byts den ut automatiskt. En siffra med versionsnummer
visas bredvid och under tumnagelbilden efter att man
bytt ut en sida.
Markera och godkänn flera sidor samtidigt genom att
”skiftmarkera”.

Godkänn sidor genom att högerklicka och välja ”Approve”.
Utbytta sidor får versionssiffror bredvid samt under tumnagelbilden.

Granska en sida i full storlek
Dubbelklicka på en tumnagelbild för att öppna den. Från
den här vyn kan man:
• Zooma / granska
• Godkänna/avvisa
• Kontrollera fyrfärgs-svart
• Öppna sidan i olika visningslägen,
t ex som raster, pdf och blädderbok.

Öppna i olika
visningslägen
Godkänn / avvisa

Zoom/anpassa sida

Se separata färger

Gå till nästa sida
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PDF för tryck, namnstandard och färghantering
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PDF-filer för tryck

Vår namnstandard

Branshens standardformat för tryckoriginal är PDF. På
vår hemsida finns inställningsfiler för InDesign att hämta,
men det går också bra att använda en av de förinställda standardinställningarna i InDesigns pdfinställningar PDF-X 4: 2008.  

Vi tillämpar följande namnstandard på de filer vi tar emot.
Om den namnges enligt våra specifikationer kommer de
placeras i Arkitex automatiskt:

För att en pdf ska vara tekniskt komplett bör vissa
kriterier uppfyllas. Nedan finns information om vad man
bör tänka på när man skapar en pdf för tryck. Det går
självklart alltid att kontakta oss om det uppstår frågor på
vägen, vi hjälper gärna till!

XXX=Produktkod/Tidningsnamn förkortning
A= Sektion/Rygg
160902=Tryckdag
E1= Edition
01=Sida

• Pdf-standard: PDF-X 4: 2008.  
• Användning av transparens är tillåtet.
• Färgbilder/objekt kan vara gjorda i gråskala, CMYK,
dekorfärger, Lab eller ICC-baserade färger.
• Alla typsnitt måste vara inbäddade i filen.
• Alla bilder och objekt måste vara inbäddade i pdf-filen.

Du får alltid information om din produktkod från oss i god
tid innan tryckning.

Några tips på vägen
• Bilder har en upplösning på minst 300 dpi (800 dpi för
streckbilder).
• Text i illustrationer och loggor gjorda som banor.
• Tonplattor och vektorgrafik ska vara gjord i cmyk för
bästa resultat.
• Bilder bör vara gjorda med rätt ICC-profil.
• Använd aldrig färgen “Passmärke” eller en blandning
som består av 80-100% av alla färger.
• Vid användning av avancerade Illustratordokument
bör funktionen “Färdigställ” användas innan pdf-filen
skapas för att undvika oväntade effekter.
• När du kontrollerar pdf-filen i Acrobat, kom ihåg att
aktivera ”Förhandsgranska Utdata” under menyn Avancerat/Tryckproduktion.
• Om RGB-bilder monterats i ett dokument är det viktigt
att betrakta bilderna på rätt sätt för att kunna bedöma
hur slutresultatet ska bli. För det ändamålet krävs en
korrekt kalibrerad bildskärm.

Dokumentformat, standard tabloid
Vårt dokumentformat är: 272X398 mm. Mall med
stödlinjer finns på vår hemsida.

Trimmad Tabloid

Vid önskemål om trimmade tabloider, kontakta din
projektledare eller vår prepressavdelning.
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XXXA160902E101.PDF

Färghantering
Vi rekommenderar att man använder ett ICC-baserat
arbetssätt. ICC-profiler ger bilder rätt färgvärden i tryck
samt ger en bättre överensstämmelse vid kontroll mot en
kalibrerad bildskärm.
Vid vid användning av RGB-bilder i ett dokument är det
viktigt att förhandsvisa bilderna i cmyk för att kunna bedöma hur slutresultatet ska bli. För det ändamålet krävs
en korrekt kalibrerad bildskärm.
Följande standardprofiler kan användas för produktion
hos oss:
Linköping, CMYK-profiler:
Coated FOGRA 39
ISO Coated v2 300% v2
Visby, CMYK-profil:
WAN-IFRAnewspaper26v5
RGB-profiler:
Adobe RGB (1998).
Installera icc-profiler i Photoshop så här:
MAC:
Lägg icc-profilen i följande sökväg: MacintoshHD/Bibliotek/ColorSync/Profiles/Recommended
PC:
Högerklicka och välj ”Installera ICC-profil”.
Nu finns icc-profilerna i listan över profiler i dina
Adobe-program och kan användas för att ”cmyka” dina
bilder.
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Sidmått för tabloid

Dokumentformat samt marginalmått för tabloidformat
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Dokumentformat samt satsytor som ska användas vid produktion av tabloidsidor
som ska tryckas hos Pressgrannar. Vid användning av våra InDesignmallar finns
dessa mått förinställda.

398 mm

Dokumentformat:
272x398 mm

272 mm

Satsyta: 248x372 mm.
Marginal vänster och höger: 12 mm.
372 mm

Marginal över och under: 13 mm.

248 mm

372 mm

Satsyta vid mittuppslag:
520x372 mm.

520 mm
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