
Failų paruošimas SKAITMENINEI SPAUDAI

Kitokio formato failus atspausdinti galime, tačiau spaudoje gali atsirasti netikslumų ir rezultatas gali 
neatitikti Jūsų lūkesčių. 

Spalvų parametrų nustatymas  naudojant įvairias programas:

Gerai paruoštas maketasNetaisyklingai  paruoštas maketas

Užlaida - tai atstumas tarp spaudos pabaigos ir pjovimo linijos. Spauda dažniausiai spausdinama 
ant didelių popieriaus lakštų.Tai reiškia, kad po spausdinimo lapai yra supjaustomi į reikiamą formatą 
ir taip gaunamos Jūsų vizitinės kortelės, skrajutės, lankstinukai ir t.t. 
Kad būtų galima kokybiškai supjauti, daromos užlaidos. Tiek pati spauda, tiek pjovimo peilis turi tam 
tikras paklaidas. Užlaidos tai kompensuoja.
Saugos paraštės
Svarbūs maketo elementai turi būti ne arčiau kaip 4 mm iki galutinio gaminio apipjovimo ribų.
Kaip paruošti užlaidas:
UŽLAIDOS LINIJA: 3 mm nuo kiekvieno spaudinio krašto. Ties šia riba turi baigtis visi objektai 
kurie naudojami makete.  

: Rodo liniją, kur bus apkirpta kortelė.PJOVIMO LINIJA
: 4 mm nuo pjovimo linijos. Tekstą ir kitus objektus reikia talpinti šios linijos viduje, SAUGOS LINIJA

kad išvengti nepageidaujamo dalies objekto ar teksto nukirtimo esant kirtimo paklaidai.

Standartinės vizitinės kortelės maketo formatai būtų tokie:
Formatas su užlaidomis: 96x56 mm
Saugos zonos formatas: 82x42 mm
Galutinis formatas: 90x50 mm

 

Tinkamiausias failo formatas skaitmeninei spaudai - PDF.

Spalvų sistema: CMYK 
Tekstas turi būti SUKREIVINTAS 

Maketuose turi būti UŽLAIDOS 3 mm
Rezoliucija - 300 DPI

Adobe InDesign - Įrankių juostoje Edit > Color Seings turi būti pažymėta CMYK: “U.S. Web 
Couted  (SWOP) v2”. Spalvų paletę būtina nusistatyti dar prieš pradedant kurti maketą. 
Adobe Photoshop -  Įrankių juostoje Image >Color Mode turi būti nustatyta CMYC spalvų paletė. 
Adobe Illustrator  -  Įrankių juodtoje File>Document Color Mode turi būti nustatyta CMYC spalvų 
paletė. 

 - Įrankių juostoje Tools >Color Management > Document Settings  turi būti nustatyta CorelDRAW
CMYK spalvų paletė. 

Spalvų sistema CMYK

Užlaidos

SVARBU! Visi RGB spalvų sistemoje pateikti paveikslėliai ir objektai bus automatiškai konvertuoti į 
CMYK, tai įtakoją spalvų perteikimą ir rezultatas gali neatitikti Jūsų lūkesčių.



Jei maketas yra paruoštas vektorine redagavimo programa (CorelDRAW, Adobe Illustrator),prieš 
siunčiant spaudai, jame esantis tekstas turi būti sukreivintas (labai patartina pasilikti vieną varijantą 
nesukreivintą jei ateityje norėsit redaguoti tekstą).Jei asmuo, įmonė gaus maketą su nesukreivintu 
tekstu ir neturės šrifto (fonto) kurį naudojote Jūs, jo redagavimo programa šriftą parinks pati iš turimų 
savo bibliotekoje. Dar kitais atvejais teksto gali tiesiog neįkelti, pakinta jo originali pozicija ir pan.

Kaip sukreivinti tekstą
 -  pažymėkite tekstą, viršuje esančioje juostoje spauskite Arrange ir Convert to Curves.CorelDRAW

- pažymėkite tekstą, viršuje esančioje juostoje spauskite Type ir Create Outlines.Adobe Illustrator 

 

Teksto sukreivinimas:

Raiška ( rezoliucija)

Rastrinių elementų raiška ( rezoliucija )  turi būti ne mažesnė nei 300 dpi. 
Rekomenduojame pateikti maketą su vektoriniu, nerastruotu tekstu, tokiu atveju teksto spaudos
kokybė bus geresnė.
Iliustracijos, turinčios mažiau nei 150 dpi, bus atspausdintos ne itin kokybiškai. 

Jei neturite galimybės pateikti spaudai tinkamai paruošto PDF failo, galite atsiųsti ir atvirus 
(darbinius) failus. Tačiau už jų paruošimą spaudai, bus skaičiuojamas papildomas mokestis.

CorelDRAW  * cdr - Šriftai turi būti sukreivinti (Arrange > Convert to Curves) arba juos reikia prideti 
prie siunčiamų failų.Visi failo elementai turi būti sugrupuoti i vieną objektą. Visos nuotraukos, objektai 
su efektais turi buti konvertuoti į Bitmap (Bitmap > Convert to Bitmap...) Spalvotus perėjimus, 
šešėlius rekomenduojame daryti rastrinėmis programomis (  pvz. Adobe Photoshop). 

Adobe Illustrator  *ai - Šriftai turi būti sukreivinti (Type > Create Outlines) arba pateikti kartu su  
siunčiamu failu.

Adobe InDesign *indd - Darbinis failas turi buti išsaugotas File > Package> būdu, eksportuoti failai 
turi būti suarchyvuoti (*.rar;*.zip) ir išsiųsti kaip vienas failas.

Adobe Photoshop *psd - 4 kanalai (CMYK), be sluoksnių, visi sluoksniai turi būti suvesti į vieną- 
Background (Layers > Merge layers).

Encapsulated PostScript  *eps - Visi naudoti šriftai makete turi būti sukreivinti arba pateikti kartu su 
siunčiamu failu.

Tagged Image File Format *tiff - Sluoksniai turi būti sulieti ( suvienodinti) (Layers > Flatten Image / 
Merge layers)

Joint Photographic Experts Group *jpg - Spaudai tinkamas bet nerekomenduojamas failo 
formatas. Saugant nustatyti maksimalią kokybę, standartinį optimizavimą. Failo dydis ( Print size) turi 
atitikti norimą gaminio dydį arba gaminio dydį nurodykite failo pavadinime.

Jei neturiu spaudai tinkamai paruošto failo
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