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Tjeklisten hjælper dig med at komme sikkert 
i mål inden du afleverer det færdige job som 
du ønsker produceret i vores trykmaskiner.
Hvis du vil aflevere færdige pdf-filer, eller 
åbne jobs, skal følgende være overholdt:

Programmer
Oplys evt. hvilket program der er anvendt 
og hvilken version. Brug ikke Illustrator eller 
Photoshop til en ombrydningsopgave. Micro-
soft Office har ikke en grafisk programflade, 
og egner sig generelt ikke til grafisk produk-
tion. Hvis du alligevel ønsker at aflevere fra 
et Office program, kontakt Prepress afdelin-
gen og fremsend prøvesider til test. 

Paginering (sidenummerering)
Dit dokument afleveres som fortløbende en-
keltsider.

Format
Dokumentet skal som hovedregel fremstil-
les i 1:1 størrelse=slutformatstørrelse.

Beskæring og skæremærker
Dit job bør være forsynet med skæremærker 
og i jobs med tryk til kant, skal filerne indehol-
de 3 mm til beskæring. Sidestørrelsen incl. 
skæremærker skal være 20 mm bredere og 
højere end det færdige dokument, f.eks. ved 
et dokument i A4 størrelse (210 x 297 mm), 
skal PDF-filen være 230 x 317 mm med A4 
siden centreret på arket.

Farver
Alle farver i 4-farve tryksager skal separeres 
i CMYK. Staffagefarver defineres som Pan-
tone med farvenummer.

Skrifter (fonte)
I pdf-filer skal skrifterne inkluderes i filen. 

Ved åbne jobs (fx Indesign) skal skrifterne 
vedlægges i en mappe sammen med jobbet.

Billeder/illustrationer
Sørg altid for at billeder ligger i ca. 300 dpi og 
hvis det er farvebilleder, som CMYK.
Billeder i 300 dpi bør max skaleres til 125%. 
Er der behov for et større billede skal det 
scannes om til den korrekte størrelse. Er der 
behov for et billede der skal sættes ned til 
mindre end 70%, bør det ske gennem et bil-
ledbehandlingsprogram – f.eks. Photoshop.
Illustrationer kan også vedlægges som Illu-
strator EPS-filer

Levering af åbent job (Indesign, Quark mv.)
Check at alt grafik, billeder og skrifter leve-
res med opgaven. (Quark og InDesign har en 
samlefunktion)

PDF-filer
Når du fremstiller pdf-filer, bør du anvende 
den indstilling der hedder: Pressquality/Tryk-
kvalitet
Siderne skal altid centreres i pdf-filen.

Aflevering af job
Du kan uploade dit job på vores ftp-server, 
hvilket er den nemmeste og hurtigste me-
tode: ftp.litotryk.dk. Ring til vores prepress 
afdeling og de vil guide dig igennem. Alterna-
tivt kan jobbet brændes på CD/DVD.

Print
Vedlæg venligst et færdigt print af dit job – 
gerne i 100% størrelse.

Har du yderligere spørgsmål eller problemer 
er du altid velkommen til at ringe og, vi vil 
med glæde hjælpe dig igennem til den per-
fekte tryksag. 

Tjekliste for levering af digitalt materiale til tryk


