Digitaal aanleveren
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de manier waarop
orders bij Unedo Printmedia worden aangeleverd. Werd in
het verleden het merendeel aangeleverd op papier met een
mondelinge toelichting, inmiddels ontvangen wij 95% van de
opdrachten digitaal. Om onze klanten optimaal van dienst
te kunnen zijn beschikken wij over de modernste digitale
technieken.
Maar er is meer en onze service gaat verder. Om u te helpen
bij het digitale traject hebben wij dit document samengesteld.
Mocht u toch nog vragen hebben dan bent u uiteraard van harte
welkom in onze vestiging op De Marowijne in Zwaag. Telefonisch
of per e-mail contact opnemen kan ook met een van onze
medewerkers of met uw vaste contactpersoon.
Om het aanleveren nog makkelijker te maken en het aantal
fouten te reduceren hebben wij de beschikking over een zeer
uitgebreid (online) systeem met de naam DocuServer. U kunt
gemakkelijk online aanleveren en de bestanden worden direct
gecontroleerd. Voor meer informatie zie achterzijde.

unedo.nl

DocuServer

Onze webapplicatie DocuServer is een zeer uitgebreid programma
voor het aanleveren van uw bestanden.
Enkele voordelen voor u op een rij:
• u betaalt geen opstartkosten meer à € 10,00 per
bestand
• 24 uur per dag / 7 dagen per week inzicht in uw orders
inclusief status
• online bestanden aanleveren met automatische
controle (preflight)
• opdrachten worden met voorrang behandeld door
automatische verwerking
• 100% zekerheid dat de bestanden bij ons zijn
aangeleverd
• grotere bestanden zijn geen enkel probleem
Optioneel kunt u ook:
• gemakkelijk bestellen uit uw persoonlijke archief
• beheer en gebruik van persoonlijke beeldenbank
(bijv. downloaden van uw logo)
Mocht u tijdens het aanleveren problemen ondervinden of is enige
uitleg gewenst neemt u dan contact met ons op.

Algemeen

Bij het uitbrengen van een offerte gaan wij er vanuit dat de klant een
correctievrij en print-, druk- of snijklaar digitaal bestand aanlevert.
Voor de verwerking van deze digitale bestanden berekenen wij € 10,00
per bestand. Deze kosten worden standaard opgenomen in de offerte of
order.
Bespaar € 10,00 per bestand aan opstartkosten door uw bestand aan te
leveren via DocuServer. Vraag uw inloggegevens aan bij onze afdeling
verkoop mocht u deze nog niet hebben ontvangen van ons.
Bij aanvang van de productie worden de bestanden gecontroleerd, dit
wordt door DocuServer automatisch gedaan waarvan u een rapport
krijgt te zien. Indien er corrigerende handelingen moeten worden
verricht zullen wij dit vooraf aan u melden. De pre press werktijd die
wij besteden aan het corrigeren en/of printklaar maken van bestanden
alsmede het maken van een nieuwe proef , wordt aan u doorberekend à
€ 70,00 per uur.
Indien wij geen correcties mogen uitvoeren verzoeken wij u dit bij opgaaf
van de order duidelijk te vermelden.

Controle en proeven

U kunt in overleg een proef aanvragen voordat de productie van start
gaat. Hier moet dan wel (tijds)ruimte voor zijn in de planning. Eventuele
verzend- en koerierskosten van proeven worden in rekening gebracht.
De eerste afdruk wordt globaal vergeleken met de door u bijgeleverde
(kleur)proef op inhoud (niet taalkundig), kleur en stand. Wanneer u een
kleurreferentie meestuurt gaarne een Matchprint of Irisproof.

Belangrijk!
Indien geen visueel voorbeeld is aangeleverd en/of pms kleuren zijn
vermeld (ter benadering) vervalt iedere aansprakelijkheid omtrent de
correcte uitvoering.

Overlap en drukwerkmarkeringen

Digitaal printwerk tot 320 x 450 mm en al het offset drukwerk
Bestanden dienen een overlap te hebben van 3 mm. Overlap is het extra
beeld buiten het uiteindelijke netto formaat. Tevens het document van
drukwerkmarkeringen voorzien zoals paskruizen en snijtekens.
Grootformaat printwerk
Alle bestanden aanleveren op het netto formaat en zonder enige
drukwerkmarkeringen zoals snijtekens. Kleinere formaten kunnen
1:1 aangeleverd worden. Grotere formaten kunt u in schaal opmaken,
bijvoorbeeld 1:10.
Stickers t.b.v. reclameborden
Deze bestanden meer afloop geven dan gebruikelijk, dit is noodzakelijk
in verband met mogelijk krimpen van het stickermateriaal tijdens het
printen. U dient de afloop in te stellen op 15 mm en de snijtekens 14 mm
te verschuiven.
Displays en presentatiesystemen
Per systeem zijn de aanleverspecificaties verschillend, het is raadzaam
vooraf contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

Letterfonts

Vanwege licentierechten mogen wij geen letterfonts accepteren, zet
daarom zelf de fonts om naar lettercontouren.

Volvlakkleuren

Maak gebruik van het PMS kleurenpalet, bij aanlevering PMS soort en
nummer vermelden. Unedo Printmedia vertaalt deze kleuren naar CMYK
opbouw in geval van full colour print- en drukwerk. De PMS zullen wij zo
goed mogelijk benaderen (dit geldt ook voor RAL en HKS kleuren). Het
is ook mogelijk om zelf het document in CMYK opbouw aan te leveren,
gebruik dan het doelprofiel Euroscale coated v2. Alle steunkleuren altijd
omzetten naar process.

Digitale foto’s

Bij digitaal printen raden wij aan alle gebruikte digitale foto’s in
Photoshop om te zetten. Hierbij eerst het profiel te wijzigen in Euroscale
coated v2 en daarna op te slaan als eps bestand. Hierna kunnen deze
beelden gebruikt worden in een opmaakprogramma. Het omzetten komt
de kwaliteit ten goede.

Inslagschema / drukvel

Lever altijd losse pagina’s aan op volgorde van begin tot eind inclusief
de omslag hierbij meegeteld. Het zelf maken van een inslagschema
levert vaak een vertraging op in de verwerking van uw bestanden en dus
uiteindelijk ook in de productie.
Géén drukvellen opmaken maar altijd één exemplaar aanleveren, de
juiste indeling van een drukvel wordt door onze workflowsoftware
verzorgd.

Aanleveren van bestanden

Maak gebruik van Docuserver voor uw en ons gemak, echter bestanden
tot 10 MB grootte kunt u ook per e-mail naar ons versturen.

De Marowijne 13d
1689 AR Zwaag
T (088) 572 77 00

unedo.nl

