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GRAFIKAI KÖVETELMÉNYEK NYOMDAI KÁRTYANYOMTATÁSHOZ
Általános követelmények







A grafikát elektronikus formában, 1:1 méretaránnyal, CMYK formátumban kérjük.
Az elkészült kártya mérete: 85,6 x 54 mm
A grafikát 89,6 x 58 mm méretűre kérjük kialakítani a 2-2 mm kifutó miatt.
A kártya végleges szélétől 3 mm-es sávban ne legyen se szöveg, se lényeges információ.
Kérjük a panton színek pontos meghatározását
A szövegek vektoros formában kerüljenek a grafikára, görbévé alakítva vagy csatolják a szükséges
fontkészletet.

Fájlformátum



A grafikai terveket főként AI formátumban várjuk, de megfelelnek a TIF vagy PDF kiterjesztésű fájlok
is.
A .psd fájlokat kérjük felosztani rétegekre (háttér, kép, szöveg).

Méret és felbontás


A megfelelő minőség elérése érdekében a minimális felbontás 300 DPI, fekete-fehér kép esetén 600
DPI

Kontúr és kitöltés





A hajszálvonal erezetét (eredetileg 0,25 pt) egyes programok különbözőképpen értelmezik (0,00010,076 mm). Ne hozzon létre kontúrokat és vonalakat, melynek az értéke meghaladja az 1500 pontot.
Az Adobe Illustrator görbéinek a széleit görbítse le.
Paraméterek:
- Stretch=100%
- Angel=0
Nem ajánlatos Postscript és bitmap kitöltések használata Adobe Illustrator-ban, mert nyomtatáskor
megváltozhatnak az arányok és a pozíció.

Speciális objektumok


Minden speciális objektumot (lencse, boríték, színátmenet, áttetsző elemek, árnyékok) nyomtatás előtt
alakítsa át raszteres objektummá.

Változó adatok




A mezőt töltse ki a megfelelő mérettel, színnel és háttérrel rendelkező szöveggel.
A grafikához mellékelje a változó mezők betűtípusát.
A változó adatokat MS Excel formátumban mellékelje a grafikához. A táblázatban 1 sor 1 változó
mezőt jelent. A táblázatban minden cellát „szöveg” formátumúra kérjük formázni.
 A változó fényképeket azonos méretre vágva kérjük. A fényképek mérete egyezzen a kártyán szereplő
fényképhely méretével. A képek nevei (kep.jpg) szerepeljenek az excel táblázat megfelelő oszlopában.
 Amennyiben a változó adatok domborítva kerülnek a kártyákra, felülről 1,5 cm, oldalról és alulról 0,50,5 cm-rel beljebb kell elhelyezkednie.
 A domborítást balra igazítva tervezzék meg.
A vonalkód színe fekete, az ajánlott háttér színe fehér, más színek esetén csökken a vonalkód olvashatósága.
Ahhoz hogy a vonalkódot könnyen le lehessen olvasni, a vonalkód körül min. 3 mm-es margót kell hagyni.
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