Så lämnar du filer till Natur & Kulturs tryckerier
Instruktionen riktar sig till  Alla som gör original till böcker för Natur & Kultur
Här beskrivs vad som gäller för majoriteten av Natur & Kulturs bokproduktioner. Andra inställningar kan vara aktuella om ett specialtryckeri används, boken kräver speciella tekniska inställningar eller
vid originalframställning i ett annat program än Adobe Indesign.
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1. Arbetsflöde
FTP

Exportera en tryckklar Pdf
direkt från Adobe Indesign. Välj
inställning för bestruket eller
obestruket papper.

Kontrollera filen med hjälp av
Acrobat Pro. Använd kontrollinställningarna från Printpool
samt gör manuella kontroller
efter behov.

Placera filerna på FTP-server
enligt separat instruktion.

2. Allmänna regler och tips vid originalframställning för Natur & Kultur
• Se till att det finns minst 3 mm utfall.
• Kontrollera mått för omslag en sista gång innan materiallämning (ryggbredd, ritning).
• Upplöning i bilder ska vara minst 190 ppi för obestruket papper och 240 ppi för bestruket
papper för att inte ge en varning hos tryckeriet. Tips: använd info-paletten eller preflight i
Adobe Indesign under layoutarbetet.
• Dekorfärger ska vara döpta med PMS-nummer.
• Dekorfärg som är partiell lack ska alltid kallas “Varnish” (vi använder utländska tryckerier).
• Gör layout som fungerar bra att trycka, då blir slutresultatet bäst. Använd exempelvis inte
liten mager vit text i områden med mycket färg då minsta lilla misspass förstör resultatet.
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3. Installera och använd PDF-exportinställningar i Adobe Indesign
Varning! PDF-exportinställningar i Adobe Indesign använder sig av
ICC-profiler. Dessa måste installeras först för att det ska fungera.
Följ därför instruktionen noga.
a) Installera ICC-profilerna ISOcoated_v2_eci.icc och PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc.
Windows:
Högerklicka på filerna och välj “Installera profil”
MacOS:
Lägg filerna i mappen “Library:Color Sync:Profiles:Recommended”
b) Öppna Adobe Indesign (cs2 eller senare) och installera PDF-exportinställningarna:

Gå in under Arkiv > Adobe PDF förinställningar > Definiera

Välj Läs in

c) Nu finns PDF-exportinställningar för bestruket och obestruket papper:

d) Kontrollera att installationen blev rätt.
Gå på nytt in under Arkiv > Adobe PDF förinställningar > Definiera och markera
nok2010_Coated och välj Editera. Markera fliken Utdata. Då ska rätt ICC-profil visas:
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4. Installera och använd preflightinställningar i Acrobat Pro
Följande instruktion gäller Adobe Acrobat Pro, version 9.
Om du har en äldre version vänligen kontakta Printpool.
Tänk på! Den automatiska preflight-funktionen kontrollerar bildupplösning, förekomsten av dekorfärger och vissa potentiellt tekniska problem. Utfall och korrekta övertryck måste fortfarande
kontrolleras manuellt.
Installera Printpools preflightinställningar:
Öppna preflightfunktionen i Acrobat Pro
som finns under menyn “Avancerat”:

Välj därefter “Installera ny profil”:

Nu är två profiler installerade, en för bestruket papper och en för obestruket:

Dubbelklicka på den profil du vill utföra en kotroll med.
I detta resultat finns inga fel på filen,
men tre dekorfärger:

I detta exempel finns lågupplösta
bilder vilket ger ett rött kryss:

Röda kryss måste åtgärdas.
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