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POŽIADAVKY NA PRÍPRAVU DIGITÁLNYCH PODKLADOV 
URČENÝCH PRE OFSETOVÚ TLAČ

1. Klient................................................................................................... Kontaktná osoba: .......................................

Tel.: ........................................................... Fax: .................................. Dátum zaslania: .........................................

2. Zákazka .............................................................................................. Č. zákazky: ...............................................

Názov dodaného súboru: ......................................................................... Príloha: Zoznam súborov (pri FTP, ISDN, e-mail)

Podklady pre: (počet súborov: Polep ......, Predsádky......, Vnútro ....... strany od ...... do ......, Príloha ..........

Prebal ............ Iné: .........................................................................................................................

3. Platforma:  PC  Mac

Formát dokumentu po oreze: šírka: .................... mm, výška .................... mm,  Spadavka1 Overprint

a) „Uzavretý“ dokument vo formáte/počet: PS/........, PDF2/......, PDF- mut3/......, EPS/.......

b) „Otvorený dokument“ (poplatok za spracovania - software QuarkXpress/platforma Mac, počet súborov: ........................

Iné otvorené dokumenty (príplatok za spracovanie)

Podklady v týchto dokumentoch môžu byť dodané len so súhlasom PREPRESS štúdia Patria.

Ilustrator Corell Draw Iné:

Pri spracovaní súborov nezabudnite kontrolovať, či:
• Ilustrácie sú v CMYK far. priestore a KOMPOZITNÉ (nie separované)
• Rezolúcia (Resolution): ilustrácie – 300 dpi, pérovky – 1200 dpi, Dot Gain 20 %, Black Ink Limit 100 %, 

Total Ink Limit 300 %
• Veľkosť dokumentu má byť v hrubom formáte (pred orezom)
• Centrovanie dokumentu na stred
• Montážne orezové značky musia byť min. 3 mm od formátu po oreze
• Stred každej strany musí mať vždy zhodné umiestnenie
• Názvy súborov nesmú presiahnuť 10 znakov a musia obsahovať skratku titulu a číslo strany
• Správnosť spracovania overte napr. softverom Enfocus PitStop
• V „uzavretých“ súboroch musia byť zahrnuté všetky použité fonty 

Ku otvoreným dokumentom je potrebné pribaliť všetky použité fonty a iné komponenty (obrázky, 
piktogramy...). Súbory skomprimujte na tom systéme, kde boli vytvorené (Mac: Stuff-it, PC: Zip)!!!

4. Spôsob dodania dát

a) Médiá4 (typ/počet ks)

DVD........ ks,  CD ROM ......... ks,  FireWire HD......... ks,  Iné: .......... ks

b) FTP Server: .................... ....................pridelené konto USERNAME: ....................................

Všeobecne prístupné konto: USERNAME: PASSWORD:

(FTP-client: Transmit, Fetch or similar or with internet Explorer (Netscape):

c) E-mailom (max. 10 MB) na adresu: dtp4@patria1.sk,dtp@patria1.sk

d) ISDN.................... ....................

5. K dodaným podkladom je pre kontrolu potrebná MAKETA (vytlačená na PS tlačiarni), 
prípadne farebné nátlačky.

1 Ilustrácia na spadavku presahuje netto formát stránky o 3 až 5 mm, aby po oreze nevznikali biele miesta a linky na okrajoch strán.
2 „PDF“ – Vytvorený programom Acrobat Distiler - !!! POZOR !!!: PDF 1.3 alebo 1.2 (kompatibilita max. Acrobat 4.0)

Nastavenie pre Distiller nájdete na stránke http:/www.patria1.sk
3 „PDF-mut“ – samostatné PDF súbory s textom a PDF s ilustráciami. V prípade tlače jazykových mutácií môžete dodať „separované“ podklady: samostatné PDF s ilustráciami 

a v samostatných PDF súboroch texty jednotlivých mutácií. POZOR! Všetky dokumenty musia mať rovnaké nastavenie, rozmery a ZHODNÉ umiestnenie stredu stránky po oreze 
so stredom dokumentu!

4 Všetky nosiče musia obsahovať počítačový výpis súborov na nosiči, musia byť označené názvom titulu a očíslované v poradí
FQ/100-SQ/07/2
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