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Yleiset
Kuvatiedostot CMYK muodossa, kuvien resoluutio noin 110 dpi, 1:1 koossa. Muistettava että huonolaatuiset
kuvat eivät parane Photoshopissa kuvan kokoa ja resoluutiota kasvatettaessa kuin tiettyyn pisteeseen saakka,
kun taas alunperin hyvälaatuisten kuvien ei välttämättä tarvitse olla resoluutioltaan edes 110 dpi:tä.
Kuvien tallennusmuodot: eps, tiff, photoshop ja varauksin jpeg.
Ei gif- tai muita netissä käytettäviä tiedostomuotoja!
Samaan tiedostoon ei saa yhdistellä spot- ja prosessivärejä, lopputulos saattaa olla odotuksista poikkeava.
Pantone värejä voi käyttää, mutta muistettava, että kaikkia PMS värejä ei ole mahdollista tulostaa CMYK:nä
Kun teet tulostustiedoston tee taitto mieluummin jossain grafiikka-ohjelmassa kuten Illustrator tai Indesign,
myös kokonaan Photoshopissa tehty tiedosto on ok.
Taitto-ohjelmissa koostetussa tiedostossa fonttien pitäisi olla konvertoituna viivoiksi, jolloin ei tarvitse pelätä
tekstin muuttumista, eikä ole ongelmia erilaisten kirjasinleikkausten kanssa.
Jos teet aineistoa vanhaa pohjaanm, pidä huolta, että kaikki vanha tieto on poistettu. Älä jätä esim. vanhaa
tekstiä uuden kuvan alle, se saattaa tulostuksessa tulla yllättäen näkyviin
Väriliu´ut ja erilaiset efektit pitäisi tehdä mieluummin Photoshopissa kuin esimerkiksi InDesignissä
Tee jokainen sivu omana tiedostonaan, ei siis montaa sivua samaan tiedostoon.
Mikäli teet tiedostosta pdf:n, niin käytä mieluten Distiller ohjelmaa ja tee pdf mahdollisimman korkealaatuisilla asetuksilla.
Aineisto voidaan toimittaa pdf-tiedostona tai avoimena Adoben CS5 ohjelmapaketin ohjelmilla tallennettuna.
Jos avoimena, kuvatiedostot linkitettynä, ei upotettuna ja kuvatiedostot myös aineiston mukaan.

Pop-Up telineet
Tee tiedosto yhtenä sivuna, ei siis jokaista vuotaa omana sivunaan.
Lisää sivuun 25mm leikkausvarat ylös, alas ja sivuille. Leikkausvarojen sisälle ei saa sijoittaa kulmamerkkejä
tms.
Muista myös että jos telineeseen tulee pyöreät päädyt, varmista taakse kääntyvän osuuden leveys, ettei tärkeitä
elementtejä käänny telineen taakse.
Esimerkki: jos telineessä on 66cm leveät päätyvuodat ja keskimmäiset kaarevat vuodat ovat 68 cm, joita on
kolme on aineiston kokonaisleveys 3360mm ja leikkuuvarat lisättynä kokonaisleveys 3860mm

Roll-up
Rollup kuvissa ei välttämättä tarvita leikkuuvaroja, mutta lisää aineistoon alareunaan kasettiin sisään jäävä osa.
Esim, jos näkyvä korkeus on 220cm, pitäisi aineistossa sivun korkeuden olla 240cm, 20 cm alareunasta jää
kasettiin.
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