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AANLEVEREN VAN  DIGITALE BESTANDEN 

Het is van belang dat de documenten goed opgemaakt zijn en dat de benodigde bestanden bijgeleverd zijn. Hier 
volgen een aantal aanwijzingen die bijdragen om het verwerken soepel te laten verlopen: 

Opmaak notes voor Pop-Up opstellingen               

 Opmaak op volledig formaat (dit wordt dus het documentformaat), dus niet per baan. 

 Indien er wisselbanen geprint moeten worden, basis opmaak kopiëren en in de kopie de  

  vormgeving aanpassen.  

Algemeen          

 Opmaak van teksten bij voorkeur in InDesign. 

 Opmaak van illustraties bij voorkeur in Illustrator. 

 Geen overdruk. Als in het bestand objecten in overdruk staan, zullen deze niet worden afgedrukt. 

Op de volgende wijze kan het bestand worden gecontroleerd of er overdruk in zit. 
 
Open als pdf met Adobe Illustrator. 
Om nu te controleren of er overdruk in het bestand zit, ga naar Weergave, Voorvertoning overdruk. Dan is 
er te zien of er inderdaad overdruk in je bestand zit. Om dit te verwijderen ga naar venster, Kenmerken. 
Opent dan een venster. Als je nu de bestanden selecteert, kun je Vulling overdrukken uitzetten en zie je 
dat de overdruk verwijderd is. Nu het bestand  opslaan.  

 

 Overlap in de bleedbox 

 Kleurverloop in de vormgeving alleen in Photoshop opmaken 

 Opmaak altijd aanleveren op netto formaat. Denk aan een minimale afloop van 5/10 mm. 

 Documenten liefst in 1:1 verhouding opmaken. 

 Wij helpen u graag aan een basis “template”  in InDesign voor de bewuste banner of achterwand  

 Bestanden groter dan 600 MB alleen in overleg met afd. DTP aanleveren. 

 Alleen de gebruikte bestanden en lettertypes aanleveren, koppelingen altijd laten corresponderen. 

 Altijd een kleurvoorbeeld of PMS-nummer(s) met uitsnede en kleurreferenties bijleveren. 

 Opmaak aanleveren in CMYK, ook beeldmateriaal. (dus ook geen RGB beelden) 

 Diep zwart waardes voor vlakken C=75 M=68 Y=67 K=90 

 Grote stand bestanden aanleveren in origineel bestandsformaat, kleine bestanden als banners mag in pdf  

 Anders aangeleverde bestanden kunnen leiden tot een prijsaanpassing en verschuiving van leverdatum. 
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Illustrator CC 2016 voor MS Windows / Mac  

 Gebruikte lettertypes altijd omzetten naar paden (outlines). 

 Geen verloop in Illustrator maken, gebruik hiervoor Photoshop. 

 Geïmporteerde illustraties en / of scans bijleveren. 

 PMS- tinten niet omzetten naar de CMYK waarden. 

 

InDesign CC 2016  voor MS Windows / Mac  

 Gebruikte lettertypes altijd omzetten naar paden (outlines). 

 Gekoppelde illustraties en / of scans bijleveren. 

 

Photoshop CC 2016  voor MS Windows / Mac  

 Maak bij voorkeur geen teksten en lijn-illustraties op in Photoshop, maar doe dit in InDesign/illustrator.  

 Anders alleen 1:1 opmaken. 

 Bij voorkeur geen verloop in Illustrator maken, gebruik hiervoor alleen Photoshop. 

 Documenten liefst in 1:1 verhouding opmaken, anders in verhouding. Beeldresolutie min. 100 Dpi) 

 U kunt beeldkwaliteit controleren door het beeld naar werkelijk  formaat om te zetten en de resolutie 

              op 100 dpi/inch te zetten (Images>Image Size). Daarna werkelijke pixels aanklikken (View>Actual Pixels). 

 Het deel van de foto dat u nu ziet is zoals u dit ook op de print zult zien. 

 

Resolutie 

 1:1 min. 100 dpi, anders in verhouding 

 

Aanleveren 

 U kunt de bestanden ook uploaden via wetransfer.com, naar mailadres ivo@aaadisplay.com   

 

Goedkeuring/correcties 

 Wijzigingen in digitale bestanden worden door AAA Display alleen aangebracht na opdracht. Alle 
wijzigingen dienen door middel van een proefprint of een proef via email goedgekeurd te worden. 

 Als er bij het aanleveren van een opgemaakt bestand door derden geen kleurproef is bijgeleverd als 
reverentie, is AAA display niet verantwoordelijk voor kleurverschillen. 

 Wanneer er voor goedkeuring geen tijd is, draagt AAA display geen verantwoording voor eventuele fouten. 

 Proeffiles verstuurd als jpg of pdf per email en kunnen niet beschouwd worden als kleurproef. 
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THE DELIVERY OF DIGITAL FILES 
 
- Deliver the artwork Lay-out on 100% net format, and remember the bleed of 1 cm around. 
- Don’t use overprint. 

 
Follow the next steps to check the file for overprint: 
 
1. Open the PDF with Adobe Illustrator. 
2. Go View   Overprint Preview 
3. Check if there is overprint by clicking in the checkbox of the option “overprint”  
4. Check if the overprint is removed and save the file 

 
- When there is an absolute colour matching requirement specify the PMS colour numbers (we are   
processing PMS coated and uncoated colour references, so make sure not to use other types)  
-  Do not deliver the documents in PDF format. 
-  Send the Artwork easy with:  www.wetransfer.com, attn: ivo@aaadisplay.com   
 
- Make sure that it contain only the Artwork which should be processed to prevent pickup of wrong material. 
-  Always include a colour example on PDF without markers 
- Files delivered in different ways can lead to a price adjustment and postpone the delivery date. 
 
Illustrator CC 2016 Windows / Mac 
 
- Transpose letter types to outlines. 
- Make sure to include Illustrations and/or other embedded material. 
  
Photoshop CC 2016 Windows / Mac 
 
- Safe images as tiff in CMYK. Do not deliver colour separated files. 
- RGB-files are transposed to CMYK through which colour differences can arise. 
-  Minimum resolution for picture material 100 DPI 
 
InDesign CC 2016 Windows / Mac 
 
- Use letter types outlines instead of including the fonts. 
-  Make sure to include Illustrations and/or other embedded material. 
- Use the “Generate Package” option, to make sure everything is included.  
 
SCANNING 
 
- Images always scan in CMYK. Indicate out cuts. 
- Always include minimum 1 cm around extra image (in connection with confection) 
- At 100% of the real size 1000 Dpi  
 
APPROVAL/CORRECTIONS 
 
- Corrections in digital files are only made by AAA Display after order. All corrections have to be approved 
  by mail or by a proof print. 
- In case there is no colour proof added as reference, AAA Display will not be responsible for artwork errors. 
- If there is no time for approval, AAA Display will not accept the responsibility for artwork mistakes. 
- Proof files send as JPG or PDF by mail can not be seen as colour proof. 


