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Fontos szabály, nyomdakész állományokat kizárólag PDF formátumban fogadunk el (lehetőleg legalább PDF X-1a). Az 
állományokat oldalakra bontva kérjük megírni, tehát a kész állomány egy oldala a valóságban is egy oldal méretű legyen. 
Oldalpárokat ne küldjön, kivéve, ha olyan borítóról van szó, amely az Ön által beállított és megtervezett gerincet vagy egyéb 
kiegészítőt tartalmazza. Mivel a PDF állományok zárt állománynak tekinthetők, nem fordulhat elő olyan eset, hogy például 
a leadott szövegállomány áttördelődik a különböző betűkészletek miatt. 
A leadott állományokban tartalmi ellenőrzést – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – nem végzünk (pl. helyesírás, tördelé-
si hibák, elcsúszott képek stb.). A Codex Zrt. az anyagleadási feltételeknek nem megfelelő állományok, illetve az ebből 
adódó esetleges hibák kapcsán felelősségét kizárja.
Természetesen amennyiben a megrendelőnek nem áll módjában zárt, kifogástalan PDF állományokat leadni, a javítást előze-
tes egyeztetést követően elvégezzük, azonban ebben az esetben grafikai előkészítési díjat számolunk fel, illetve a 
megrendelőnek kell jóváhagynia az általunk elkészített anyagot, mielőtt az gyártásba kerülne. A jóváhagyás az 
általunk elkészített digitális nyomat (nem színhelyes, kilövés szerint elkészített) vagy a kilőtt digitális PDF állomány ellenőr-
zését és jóváhagyását jelenti.

Felhívjuk megrendelőink figyelmét, hogy az árajánlatunkban megjelölt szállítási határidő a gyártáshoz szükséges zárt, 
kifogástalan PDF állomány rendelkezésére állásától vagy – amennyiben nyitott vagy rossz állományt kapunk – a digitális 
nyomat vagy a kilőtt digitális PDF állomány jóváhagyásától számítandó.

– Hogyan készíthet PDF állományt?

A PDF állományok elkészítésének többféle módja van. Sokan az állományból PostScriptet írnak, majd abból generálnak 
PDF-et. Az újabb programverziók (Quark 7-10, Adobe CS3-6, …) esetén javasoljuk, hogy a PDF-et közvetlenül a program-
ból exportálja.
Mind a két módszer megfelel, azonban míg a PostScriptből történő helyes PDF file elkészítéséhez szükség van a helyes PS 
driverre is, a PDF exportálásához elegendő néhány paraméter megfelelő beállítása. A beérkező állományokat minden 
esetben ellenőrizzük, a véletlenül benne maradt hibákról tájékoztatjuk a megrendelőt.

– A nyomdakész állomány követelményei

• a kompozit PDF formátumú file feleljen meg valamelyik PDF/X szabványnak
• az átadott anyag csak a termék gyártásához szükséges állományokat tartalmazza
• a file oldalakra bontva legyen megírva, tehát a kész file egy oldala a valóságban is egy oldal méretű legyen
• oldalpárokat csak borítók esetében kérünk (beállított gerincmérettel, extra jelekkel)
• a PDF file nevek lehetőleg utaljanak a munka nevére és a bennük található oldalakra (pl. evkonyv 1-50.pdf, evkonyv 

boríto.pdf)
• valamennyi betű és kép legyen beágyazva, csak CMYK (eszközfüggő), szürkeárnyalatos és spot színeket tartalmazzon, a 

trimbox (vágójelek) és a bleed (kifutó) legyen definiálva, és a trapping (alátöltés) legyen beállítva

– Képek

• CMYK vagy szürke árnyalatos, raszteres képeknél minimum 300 dpi. (Az Adobe Acrobat 6 és 7 Preflight funkciójával – 
különféle előre beállított ellenőrzési szempontok {preflight profilok} segítségével – többek között a képek felbontását is 
ellenőrizni tudja.)

• a képekhez JPG tömörítést csak maximális minőségi beállítás mellett használjon, javasoljuk inkább a veszteségmentes 
ZIP-algoritmus használatát

CODEX Zrt. – 
Anyagleadási feltételek és segédlet

– Milyen állományokat tud fogadni a nyomda?

Ajánlott beállítások az Export Adobe PDF ablakban az alábbiak

– Betűtípusok

• az összes betűtípus legyen beágyazva (embed) vagy vektorizálva (görbévé alakítva) a betűproblémák elkerülése érdeké-
ben. A nem beágyazott betűtípusokat tartalmazó file-okat nem áll módunkban feldolgozni. (A dokumentumban használt 
betűtípusok az Adobe Acrobat Document Properties/Fonts funkciójával ellenőrizhető, embeded vagy not embeded.)

– Színek

• az átadott PDF file csak a nyomtatásra kerülő CMYK és direct (spot) színeket tartalmazza (kivétel a stanc, ahol azok direkt 
színek legyenek)

• a dokumentumban csak azok a színek legyenek direkt színként meghatározva, amelyeket direkt színként kérnek nyomtat-
ni (a direkt színek az Adobe Acrobat preview funkciójával ellenőrizhetők)

• a színes háttéren lévő 100% fekete színű grafikai elemek, vonalas ábrák, szövegek felülnyomósak legyenek (overprint)
• a kis méretű fekete színű grafikai elemek, vonalas ábrák, szövegek csak a fekete színkivonaton szerepeljenek

– Oldalak, kifutó

• az oldalak kilövés szerinti montírozását mi végezzük, a PDF file-ban az oldalak egyesével (nem oldalpárban), olvasás 
szerinti sorrendben (1, 2, 3 ...) következzenek

• több oldalas kiadványoknál – lehetőség szerint – az egész kiadványt egy PDF file-ban kérjük átadni
• ragasztókötött munkáknál a borítót külön PDF file-ban, oldalpárban, a gerincméret jelölésével kérjük leadni 
• legyen beállítva az oldalméret (trim size) 
• ha a kiadvány üres oldalakat is tartalmaz, azok kerüljenek bele a PDF file-ba is.
• az átadott PDF file tartalmazzon (minimum 3-3 mm) kifutókat (bleed), azaz a vágáson kívülre eső, a gyártás során a vágás 

következtében leeső területeket és vágójeleket. A technológiából adódóan az olyan termékeknél, ahol a grafika bármilyen 
eleme (kép, tónus) egészen a lap széléig ér, ott ezeket a grafikai elemeket túl kell lógatni a vágás vonalán

• táblaborítók esetén a tábla belsejére való visszahajlás miatt a kifutó minimum 15 mm legyen 
 

• Stancolt anyagok (Booklet, ECL, dobozok) 
• Különös figyelmet kell fordítani azokra a munkákra, melyek a kötészeti feldolgozás során stancolásra kerülnek. Nagyon 

fontos a pontos stancolási információ megadása. A stanckontúr minden esetben csak 100%-os direkt színt tartalmazzon, 
pontosabban egy, a nyomás során nem használt szín legyen. Soha ne tegyük a stanckontúrt a négyszínbontás részévé! 
A stanckontúr lehetőség szerint ne külön file-ként, hanem az anyagba ágyazva, vektorosan jelenjen meg.

• A stanckontúr mindig legyen felülnyomásra (overprint) állítva. Ez a beállítás bármilyen vektorgrafikus vagy oldalszerkesztő 
szoftverrel elvégezhető. A stanckontúr helyes beállításait a legkönnyebben az Adobe Acrobat Professional segítségével 
ellenőrizhetjük az Advanced menü Output Preview pontjában.

• Akkor jártunk el helyesen, ha a stanckontúr színének eltávolításakor a kontúr helye egyáltalán nem látszik és az adott szín 
kikapcsolása nem befolyásolja a nyomatra kerülő grafikát.

• Formalakk, prégforma, stancforma
• Kérjük, minden esetben direkt színként (spot color) legyen leadva az állományban. Ne külön file-ban szerepeljen, hanem 

a nyomtatandó színkivonatokkal együtt legyen kompozitként megírva a PDF-ben az ellenőrizhetőség miatt.

– Anyagleadás

– Digitális anyagleadás csatornái, adathordozói a teljesség igénye nélkül
• e-mail, FTP
• CD/DVD
• USB, Flash Drive
• külső HDD (IDE, SATA, Firewire)
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• az előírt címketartalom (termékösszetétel,  
figyelmeztetés, felhívás stb.) esztétikus és praktikus 
megjelenítésére

• a nemzetközi és nemzeti előírásoknak megfelelő 
adatok és információk olvasható formában történő 
feltüntetésére

• a gyártó/forgalmazó által közölni kívánt információk 
elhelyezésére
  használati/kezelési utasítás
  műszaki/technikai adatok
  részletes termékismertető
  a gyártó/forgalmazó egyéb termékeinek  

bemutatása
  tanácsok, receptek stb. 

• újszerű marketing megoldások alkalmazására
  nyereményakciók
  a címke belső oldalain elhelyezett kód alapján 

regisztrációhoz kötött játékok stb.

• nyomdai biztonsági elemek alkalmazásával  
a hamisítás elleni hatékony védekezésre 

• és még számtalan innovatív, figyelemfelkeltő  
megoldás alkalmazására

Az ECL® több, mint a hagyományos címke, 
 mert megsokszorozza annak információhordozó felületét, 

ezáltal akár több nyelven is  lehetőséget biztosít az alábbiakra:
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kifogástalan PDF állomány rendelkezésére állásától vagy – amennyiben nyitott vagy rossz állományt kapunk – a digitális 
nyomat vagy a kilőtt digitális PDF állomány jóváhagyásától számítandó.

– Hogyan készíthet PDF állományt?

A PDF állományok elkészítésének többféle módja van. Sokan az állományból PostScriptet írnak, majd abból generálnak 
PDF-et. Az újabb programverziók (Quark 7-10, Adobe CS3-6, …) esetén javasoljuk, hogy a PDF-et közvetlenül a program-
ból exportálja.
Mind a két módszer megfelel, azonban míg a PostScriptből történő helyes PDF file elkészítéséhez szükség van a helyes PS 
driverre is, a PDF exportálásához elegendő néhány paraméter megfelelő beállítása. A beérkező állományokat minden 
esetben ellenőrizzük, a véletlenül benne maradt hibákról tájékoztatjuk a megrendelőt.

– A nyomdakész állomány követelményei

• a kompozit PDF formátumú file feleljen meg valamelyik PDF/X szabványnak
• az átadott anyag csak a termék gyártásához szükséges állományokat tartalmazza
• a file oldalakra bontva legyen megírva, tehát a kész file egy oldala a valóságban is egy oldal méretű legyen
• oldalpárokat csak borítók esetében kérünk (beállított gerincmérettel, extra jelekkel)
• a PDF file nevek lehetőleg utaljanak a munka nevére és a bennük található oldalakra (pl. evkonyv 1-50.pdf, evkonyv 

boríto.pdf)
• valamennyi betű és kép legyen beágyazva, csak CMYK (eszközfüggő), szürkeárnyalatos és spot színeket tartalmazzon, a 

trimbox (vágójelek) és a bleed (kifutó) legyen definiálva, és a trapping (alátöltés) legyen beállítva

– Képek

• CMYK vagy szürke árnyalatos, raszteres képeknél minimum 300 dpi. (Az Adobe Acrobat 6 és 7 Preflight funkciójával – 
különféle előre beállított ellenőrzési szempontok {preflight profilok} segítségével – többek között a képek felbontását is 
ellenőrizni tudja.)

• a képekhez JPG tömörítést csak maximális minőségi beállítás mellett használjon, javasoljuk inkább a veszteségmentes 
ZIP-algoritmus használatát

– Betűtípusok

• az összes betűtípus legyen beágyazva (embed) vagy vektorizálva (görbévé alakítva) a betűproblémák elkerülése érdeké-
ben. A nem beágyazott betűtípusokat tartalmazó file-okat nem áll módunkban feldolgozni. (A dokumentumban használt 
betűtípusok az Adobe Acrobat Document Properties/Fonts funkciójával ellenőrizhető, embeded vagy not embeded.)

– Színek

• az átadott PDF file csak a nyomtatásra kerülő CMYK és direct (spot) színeket tartalmazza (kivétel a stanc, ahol azok direkt 
színek legyenek)

• a dokumentumban csak azok a színek legyenek direkt színként meghatározva, amelyeket direkt színként kérnek nyomtat-
ni (a direkt színek az Adobe Acrobat preview funkciójával ellenőrizhetők)

• a színes háttéren lévő 100% fekete színű grafikai elemek, vonalas ábrák, szövegek felülnyomósak legyenek (overprint)
• a kis méretű fekete színű grafikai elemek, vonalas ábrák, szövegek csak a fekete színkivonaton szerepeljenek

– Oldalak, kifutó

• az oldalak kilövés szerinti montírozását mi végezzük, a PDF file-ban az oldalak egyesével (nem oldalpárban), olvasás 
szerinti sorrendben (1, 2, 3 ...) következzenek

• több oldalas kiadványoknál – lehetőség szerint – az egész kiadványt egy PDF file-ban kérjük átadni
• ragasztókötött munkáknál a borítót külön PDF file-ban, oldalpárban, a gerincméret jelölésével kérjük leadni 
• legyen beállítva az oldalméret (trim size) 
• ha a kiadvány üres oldalakat is tartalmaz, azok kerüljenek bele a PDF file-ba is.
• az átadott PDF file tartalmazzon (minimum 3-3 mm) kifutókat (bleed), azaz a vágáson kívülre eső, a gyártás során a vágás 

következtében leeső területeket és vágójeleket. A technológiából adódóan az olyan termékeknél, ahol a grafika bármilyen 
eleme (kép, tónus) egészen a lap széléig ér, ott ezeket a grafikai elemeket túl kell lógatni a vágás vonalán

• táblaborítók esetén a tábla belsejére való visszahajlás miatt a kifutó minimum 15 mm legyen 
 

• Stancolt anyagok (Booklet, ECL, dobozok) 
• Különös figyelmet kell fordítani azokra a munkákra, melyek a kötészeti feldolgozás során stancolásra kerülnek. Nagyon 

fontos a pontos stancolási információ megadása. A stanckontúr minden esetben csak 100%-os direkt színt tartalmazzon, 
pontosabban egy, a nyomás során nem használt szín legyen. Soha ne tegyük a stanckontúrt a négyszínbontás részévé! 
A stanckontúr lehetőség szerint ne külön file-ként, hanem az anyagba ágyazva, vektorosan jelenjen meg.

• A stanckontúr mindig legyen felülnyomásra (overprint) állítva. Ez a beállítás bármilyen vektorgrafikus vagy oldalszerkesztő 
szoftverrel elvégezhető. A stanckontúr helyes beállításait a legkönnyebben az Adobe Acrobat Professional segítségével 
ellenőrizhetjük az Advanced menü Output Preview pontjában.

• Akkor jártunk el helyesen, ha a stanckontúr színének eltávolításakor a kontúr helye egyáltalán nem látszik és az adott szín 
kikapcsolása nem befolyásolja a nyomatra kerülő grafikát.

• Formalakk, prégforma, stancforma
• Kérjük, minden esetben direkt színként (spot color) legyen leadva az állományban. Ne külön file-ban szerepeljen, hanem 

a nyomtatandó színkivonatokkal együtt legyen kompozitként megírva a PDF-ben az ellenőrizhetőség miatt.

– Anyagleadás

– Digitális anyagleadás csatornái, adathordozói a teljesség igénye nélkül
• e-mail, FTP
• CD/DVD
• USB, Flash Drive
• külső HDD (IDE, SATA, Firewire)
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– Tipikus állományhibák

Az alábbi segédletünkkel segítséget kívánunk nyújtani a PDF írásához és az elkészült PDF-ek ellenőrzéséhez. A PDF-ek 
összetettsége miatt nem mindig könnyű kiszűrni vagy javítani az állományhibákat, ezért célszerű ezeket megismerni és már 
a nyitott állományokban megszüntetni a kiváltó okokat.

Az anyag nem javítható, megfelelő minőségű termék nem gyártható

Az anyag többletráfordítással még javítható, de esély van arra, 
hogy a termék nem egyezik a megrendelő elvárásával

Probléma Mit eredményezhet? Javítható? Megoldás Jóváhagyás
szükséges

1. Felesleges segédjelek Készrevágás nem lesz helyes Nem IgenA vágójeleken kívül (Crop marks) 
ne használjon egyéb jeleket

2. Nincs kifutó Készrevágás nem lesz helyes Nem IgenA dokumentum minden oldalán 
3 mm kifutót alkalmazzon

3. Font nincs beágyazva Karakterhibák Nem IgenAz összes betűtípus legyen beágyazva 
(embed) vagy vektorizálva (görbévé alakítva)

4. Képek felbontása alacsony A nyomat pixeles Nem IgenCMYK vagy szürke árnyalatos, 
raszteres képeknél minimum 300 dpi

5. Vágásközeli tartalom Készrevágás nem lesz helyes Nem Igen
A nem kifutásra szánt tartalmi elemek 

a leendő vágások helyétől legalább 
3-4 milliméternyire legyenek

6. Az oldal nem beazonosítható Rossz oldalsorrend Nem IgenA PDF file nevek utaljanak 
a bennük található oldalakra

7. Stanckontúr beállítása 
      nem megfelelő Probléma a stancolásnál Nem Igen

A stanckontúr elemeit egy direktszín 
csatornára kell tenni a nyomtatásnál 

nem használt színelnevezéssel

Probléma Mit eredményezhet? Javítható? Megoldás Jóváhagyás
szükséges

8. A színbontás nem megfelelő Problémák a nyomtatásnál Igen Igen
Az állomány csak CMYK, szürkeárnyalatos 

és spot színeket tartalmazzon

9. Oldalméret helytelen Méretbeli eltérés Igen Igen
A végleges vágott méret egyezzen meg 
a megrendelésben szereplő méretekkel

10. A vágás nincs meghatározva Méretbeli eltérés Igen IgenTrim box legyen beállítva

11. A színtér nem megfelelő (ICC) Színeltérés Igen IgenMegfelelő ICC színprofil alkalmazása

12. A színtér nem megfelelő (RGB) Színeltérés Igen Igen
A leadott anyagban a képeket át kell 
konvertálni RGB színtérből CMYK-ba

A megfelelő nyomtatási eredmény érdekében korrekcióra van szükség 

Probléma Mit eredményezhet? Javítható? Megoldás Jóváhagyás
szükséges

13. Vékony léniák 
      CMYK vagy RGB-ből

Problémák a nyomtatásnál Igen Igen
A kis méretű fekete színű grafikai 

elemek, vonalas ábrák, csak 
a fekete színkivonaton szerepeljenek

14. Rossz felülnyomás 
      (stanc, vékony léniák)

Problémák a nyomtatásnál Igen Igen
Fekete szövegeket, vékony léniákat,

vonalkódot stb. mindig felülnyomottra kell állítani, 
ha azok valamilyen egyéb objektumot fednek

15. A festék összfedettsége 
      túl magas

Problémák a nyomtatásnál Igen Igen
Az egymásra nyomtatott színkivonatok 
(CMYK) százalékos összkitöltési aránya 

ne haladja meg a 280%-ot



4. A KÉPEK FELBONTÁSA ALACSONY
Minél magasabb a dpi értéke, annál nagyobb a felbontás, és 
jobb a képminőség is. 
A nyomdai termékek esetében minőségvesztés elkerülése 
érdekében a dokumentumot eredeti (1:1) méretben, mini-
mum 300 dpi felbontással kérjük megszerkeszteni. Fontos a 
megfelelő képanyag kiválasztása, ugyanis ha egy kép eleve 
nem tartalmaz elegendő részletet (például az internetről 
letöltött képek esetén), hiába állítjuk át a felbontását képszer-
kesztő programban, az eredmény nem lesz jobb minőségű.

 

• az előírt címketartalom (termékösszetétel,  
figyelmeztetés, felhívás stb.) esztétikus és praktikus 
megjelenítésére

• a nemzetközi és nemzeti előírásoknak megfelelő 
adatok és információk olvasható formában történő 
feltüntetésére

• a gyártó/forgalmazó által közölni kívánt információk 
elhelyezésére
  használati/kezelési utasítás
  műszaki/technikai adatok
  részletes termékismertető
  a gyártó/forgalmazó egyéb termékeinek  

bemutatása
  tanácsok, receptek stb. 

• újszerű marketing megoldások alkalmazására
  nyereményakciók
  a címke belső oldalain elhelyezett kód alapján 

regisztrációhoz kötött játékok stb.

• nyomdai biztonsági elemek alkalmazásával  
a hamisítás elleni hatékony védekezésre 

• és még számtalan innovatív, figyelemfelkeltő  
megoldás alkalmazására

Az ECL® több, mint a hagyományos címke, 
 mert megsokszorozza annak információhordozó felületét, 

ezáltal akár több nyelven is  lehetőséget biztosít az alábbiakra:
 

• az előírt címketartalom (termékösszetétel,  
figyelmeztetés, felhívás stb.) esztétikus és praktikus 
megjelenítésére

• a nemzetközi és nemzeti előírásoknak megfelelő 
adatok és információk olvasható formában történő 
feltüntetésére

• a gyártó/forgalmazó által közölni kívánt információk 
elhelyezésére
  használati/kezelési utasítás
  műszaki/technikai adatok
  részletes termékismertető
  a gyártó/forgalmazó egyéb termékeinek  

bemutatása
  tanácsok, receptek stb. 

• újszerű marketing megoldások alkalmazására
  nyereményakciók
  a címke belső oldalain elhelyezett kód alapján 

regisztrációhoz kötött játékok stb.

• nyomdai biztonsági elemek alkalmazásával  
a hamisítás elleni hatékony védekezésre 

• és még számtalan innovatív, figyelemfelkeltő  
megoldás alkalmazására

Az ECL® több, mint a hagyományos címke, 
 mert megsokszorozza annak információhordozó felületét, 

ezáltal akár több nyelven is  lehetőséget biztosít az alábbiakra:

 

2. Nincs KIFUTÓ
A kifutó a nyomdatermék tényleges méretén túli terület, 
ahová a háttérszínt, grafikát, vagy a dizájntól függő, a termék 
szélére kinyúló képeket ki kell futtatni.

A hibák elkerülése érdekében:
• a dokumentum minden oldalán 3 mm kifutót alkalmazzon. 

A vágási-, hajtási-, szín- és egyéb jelöléseket kérjük a kifutó-
ban helyezze el

• a vágott méret szélétől tartson legalább 5 mm biztonsági 
távolságot

 

• az előírt címketartalom (termékösszetétel,  
figyelmeztetés, felhívás stb.) esztétikus és praktikus 
megjelenítésére

• a nemzetközi és nemzeti előírásoknak megfelelő 
adatok és információk olvasható formában történő 
feltüntetésére

• a gyártó/forgalmazó által közölni kívánt információk 
elhelyezésére
  használati/kezelési utasítás
  műszaki/technikai adatok
  részletes termékismertető
  a gyártó/forgalmazó egyéb termékeinek  

bemutatása
  tanácsok, receptek stb. 

• újszerű marketing megoldások alkalmazására
  nyereményakciók
  a címke belső oldalain elhelyezett kód alapján 

regisztrációhoz kötött játékok stb.

• nyomdai biztonsági elemek alkalmazásával  
a hamisítás elleni hatékony védekezésre 

• és még számtalan innovatív, figyelemfelkeltő  
megoldás alkalmazására

Az ECL® több, mint a hagyományos címke, 
 mert megsokszorozza annak információhordozó felületét, 

ezáltal akár több nyelven is  lehetőséget biztosít az alábbiakra:
 

• az előírt címketartalom (termékösszetétel,  
figyelmeztetés, felhívás stb.) esztétikus és praktikus 
megjelenítésére

• a nemzetközi és nemzeti előírásoknak megfelelő 
adatok és információk olvasható formában történő 
feltüntetésére

• a gyártó/forgalmazó által közölni kívánt információk 
elhelyezésére
  használati/kezelési utasítás
  műszaki/technikai adatok
  részletes termékismertető
  a gyártó/forgalmazó egyéb termékeinek  

bemutatása
  tanácsok, receptek stb. 

• újszerű marketing megoldások alkalmazására
  nyereményakciók
  a címke belső oldalain elhelyezett kód alapján 

regisztrációhoz kötött játékok stb.

• nyomdai biztonsági elemek alkalmazásával  
a hamisítás elleni hatékony védekezésre 

• és még számtalan innovatív, figyelemfelkeltő  
megoldás alkalmazására

Az ECL® több, mint a hagyományos címke, 
 mert megsokszorozza annak információhordozó felületét, 

ezáltal akár több nyelven is  lehetőséget biztosít az alábbiakra:

 

3. FONT NINCS BEÁGYAZVA
A betűtípus konverziókból adódó hibák elkerülése érdekében 
kérjük a tervezés befejeztével a dokumentumban található 
összes szöveges tartalmat a PDF készítés során ágyazza be 
vagy alakítsa görbévé. 
Amikor a görbévé alakítást végzi, ügyeljen arra, hogy a szö- 
vegben előforduló szóközök és az alap betűtípusok (Arial, 
Courier, Times New Roman) is görbévé legyenek alakítva. 
A tervezés során kérjük ne használjon 6 pt-nál kisebb betű-
méretet.  

A korrekten beágyazott 
(embeded) szöveg a 
nyomtatás során is 
korrekten jelenik meg! 
Amennyiben semmilyen
átalakítást nem igényel az 
anyag, akkor a görbévé 
alakított szöveg is használ-
ható!

A korrekten be�gyazott 
(embeded) sz�veg a 
nyomtat�s sor�n is 
korrekten jelenik meg! 
Amennyiben semmilyen
�talak�t�st nem igényel az 
anyag, akkor a g�rb�v� 
alak�tott sz�veg is haszn�l- 
hat�!

1. FELESLEGES SEGÉDJELEK 
A vágójeleken kívül (Crop marks) ne használjon egyéb jeleket.
Nyomdánk saját segédjeleket használ, melyek eltérnek a 
szerkesztőprogramok által felajánlottaktól. Ezek a felesleges 
jelek inkább zavarók, hiszen megjelenésükkel sokszor fontos 
millimétereket vesznek el az oldalak kifutóiból, melyek feltét-
len szükségesek a gyártástechnológia szempontjából.
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5. VÁGÁSKÖZELI TARTALOM 
A vörös vonalak a vágások helyét jelzik az ábrákon. A jobb oldali ábrán túl közel vannak a tartalmi elemek a vágások pozíciói-
hoz, fennáll a veszélye annak, hogy a technológiából adódó 1-2 milliméteres vágási ingadozások miatt levágódik néhány 
fontos elem. Célszerű tehát legalább 3-4 milliméternyire elhelyeznie a nem kifutásra szánt lényeges tartalmi elemeket a 
leendő vágások helyétől. 
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8. SZÍNBONTÁS NEM MEGFELELŐ
Kérjük nyomdai anyagát minden esetben CMYK módban, 8 bit/csatorna színmélységgel hozza létre. 
Az RGB színmódban lévő tartalmi elemek a nyomdai feldolgozás során automatikusan átalakításra kerülnek, melynek követ-
keztében az eredeti színnel nem minden esetben megegyező szín jöhet létre. Az RGB színmódban leadott anyagok okozta 
nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy minden elemet konvertáljon CMYK módba, kivéve a direktszí-
neket. A további feldolgozáshoz szükséges jeleket, rajzokat (pl. stanc) is hagyja direktszínen. 
Az elkészült PDF-ben lévő direktszínek beállítása az Adobe Acrobat Professional Output Preview-ban a direktszíneket tartalmazó 
színcsatorna lekapcsolásával ellenőrizhető.

6. AZ OLDAL NEM BEAZONOSÍTHATÓ
Ha a kiadvány nem tartalmaz oldalszámokat és a leadott 
állományok nevei alapján nem pontosan egyértelmű egy adott 
oldal pontos elhelyezkedése a kiadványban, akkor nehezen 
beazonosíthatóak az oldalak – ezáltal veszélyeztetve van a 
megfelelő oldalsorrend –, ezért, ha nem egy PDF állomány-
ban adja le a teljes kiadvány összes oldalát, akkor fokozottan 
ügyeljen a file-ok egyértelmű elnevezésére (pl. beliv 09-96.pdf, 
beliv 12-36.pdf). 3

2

1

?

?

?

Helyes oldalszám Oldalszám hiánya

 

7. STANCKONTÚR BEÁLLÍTÁSA NEM MEGFELELŐ
Fontos, hogy a stanckontúr elemei felülnyomottra (overprint) 
legyenek állítva, annak érdekében, hogy a stancot tartalmazó 
szeparáció lekapcsolása után se maradjon ott negatívban a 
stanckontúr. 
Alapvető fontosságú, hogy a stancszerszám készítéséhez 
szükséges stanckontúr megfelelően illeszkedjen a grafikához, 
de mégis elválasztható legyen az állományban, hiszen a nyom-
tatáskor a stanckontúr elemeiből nem jelenhet meg semmi. 
Ez legkönnyebben úgy biztosítható, ha a stanckontúr elemeit 
egy direktszín csatornára tesszük a nyomtatásnál nem hasz-
nált színelnevezéssel (pl. stanc).
Az elkészült PDF-ben lévő stanckontúr beállítása az Adobe 
Acrobat Professional Output Preview-ban a stanckontúrt tartal-
mazó színcsatorna lekapcsolásával ellenőrizhető.
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10. VÁGÁS NINCS MEGHATÁROZVA 
A vágás meghatározásának alapvetően két módja létezik. Az 
egyik esetben egy rajzolt vágójellel lehet jelezni a vágás 
helyét. Ez az 1. pontban leírtak szerint „kifutást csökkentő” 
volta miatt kevésbé szerencsés, így nem is támogatjuk.
A másik lehetőség a trim box használata. A grafikai progra-
mokban a dokumentum (page) mérete mindig egyezzen meg 
a végleges vágott mérettel, így egyszerűen biztosítható a meg-
felelő trim box beállítás. Célszerű a PDF-hez mint metaadat 
hozzáfűzni a megfelelő trim box beállítását, mely egyértelmű-
en képes jelezni a vágás helyét. Ezt a beállított trim box mére-
tet a nyomdai PDF workflow szoftverek is képesek értelmez-
ni, és segítségével mindig automatikusan a megfelelő pozíció-
ba helyezik a vágójeleket.



9. AZ OLDALMÉRET HELYTELEN 
Nem megfelelő oldalméretűnek tekintjük azokat az állomá-
nyokat, ahol a file-ban meghatározott végleges vágott méret 
eltér a számunkra leadott megrendelésben foglaltaktól. 
Szintén nem megfelelő oldalméretnek minősül, ha nem lehet 
egyértelműen megállapítani a vágás pontos helyét a kiadvány-
ban (lásd. 10. pont).

A színtéren kívül eső színek
RGB – CMYK konvertálásnál 

12. SZÍNTÉR NEM MEGFELEŐ (RGB) 
RGB vagy CMYK? A nyomdagépek CMYK színtérben működ-
nek, míg a fényképezőgépek és monitorok RGB színrendszer-
ben dolgoznak. A két színrendszer által megjeleníthető színek 
eltérnek egymástól. A konverzió jellemzően színváltozással 
járhat, ezért nagyon fontos, hogy a konvertálás ne a nyomdá-
ban történjen, hanem a képszerkesztés kezdeti fázisában, 
hogy a színek beállítása a megfelelő színtérben történjen. A 
leadott végleges anyagban a képeket át kell konvertálni RGB 
színtérből CMYK-ba.
A színkonvertálásnál mindig figyeljen a helyes színprofil beállí-
tásokra. A rosszul beállított ICC színprofil nem megfelelő 
színbontást eredményezhet. 

„A hamisított áruk a világkereskedelem  
teljes mennyiségének 5-7%-át teszik ki.” 

(Counterfeiting Intelligence Bureau of the International Chamber of Commerce) 

www.codex.hu

ISO Coated v2 (ECI).icc U.S. Web Coated v2 (ECI).icc

11. A SZÍNTÉR NEM MEGFELELŐ (ICC) 
Az állományt megfelelően kalibrált monitoron, megfelelő 
színprofillal nézve nagyon jó megközelítéssel lehet szimulálni a 
nyomtatás színeit. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a lehető 
legjobb megjelenés érdekében a képeket még a retusálási 
fázisban korrigálni lehessen.
Nem megfelelő a színtér, ha a színbontás nem a nyomtatási 
technológiának, illetve nem a nyomtatás során használt papír-
nak megfelelő ICC színprofil alapján történt.
Gyakori hiba, hogy a grafikai programok alapértelmezett 
beállításait megtartva a U.S. Web Coated (SWOP) színprofillal 
történik a színbontás, amely így nem európai szabványok 
szerint készül, és nem várt színeltéréseket eredményezhet.

„A hamisított áruk a világkereskedelem  
teljes mennyiségének 5-7%-át teszik ki.” 

(Counterfeiting Intelligence Bureau of the International Chamber of Commerce) 

www.codex.hu



„A hamisított áruk a világkereskedelem 
teljes mennyiségének 5-7%-át teszik ki.”

(Counterfeiting Intelligence Bureau of the International Chamber of Commerce) 





„A hamisított áruk a világkereskedelem 
teljes mennyiségének 5-7%-át teszik ki.”

(Counterfeiting Intelligence Bureau of the International Chamber of Commerce) 

15. A FESTÉK ÖSSZFEDETTSÉG TÚL MAGAS 
Íves ofszet technológiánál az egymásra nyomtatott színkivo-
natok (CMYK) százalékos összkitöltési aránya nem szeren-
csés, ha meghaladja a 280%-ot. A több mint 300%-os összfe-
dettség már súlyos nyomtathatósági problémákat eredmé-
nyezhet. Ezért kérjük, hogy kerülje az ilyen jellegű képelemek 
használatát. Amennyiben nagy felületen van szükség mély 
fekete nyomtatására, úgy javasoljuk, hogy ezeket a felületeket 
K:100% + C:40% fedettséggel lássa el. 
Az egyes felületek színbontása (összfedettsége) egyszerűen 
ellenőrizhető az Adobe Acrobat Professional programban a 
Output Preview eszköz segítségével.





13. VÉKONY LÉNIÁK CMYK SZÍNBŐL VAGY RGB-BŐL 
A nyomtatás során az egyes színkivonatok (CMYK) a nyomó-
gépben egymás után kerülnek a nyomathordozóra. Termé-
szetesen alapvető fontosságú az egyes színek egymáshoz való 
tökéletes illeszkedésére. A nyomtatás során nedvesség is éri a 
nyomatot, így számolni lehet esetleges papírnyúlással. E miatt 
bizonyos képrészek fokozottan érzékenyek lehetnek a színil-
leszkedésre. Ilyen elemek a vékony léniák több színből 
(CMYK színek egymásra nyomva), vagy több színből álló 
felületekben lévő negatív vékony vonalak. A jobb nyomtatha-
tóság érdekében kerüljük a 0,2 pt-nál vékonyabb – több 
színből álló vagy negatívba beforgatott – léniák illetve vékony 
rajzolatú vagy alacsony pontméretű betűk használatát.

C:     0%
M:     0%
Y:      0%
K:  100%

C: 100%
M: 100%
Y: 100%
K: 100%

 

14. ROSSZ FELÜLNYOMÁS (VÉKONY LÉNIÁK, STANC) 
Felülnyomottnak (overprinted) nevezünk egy grafikai elemet, 
ha az alatta levő egyéb objektumok kitöltését nem befolyásol-
ja. Ha valami nem felülnyomott, akkor „kiüti” (knock out) 
maga alól a többi objektumot. A grafikai elképzeléstől illetve a 
kívánt vizuális hatástól függően mindkét eset lehet jó és rossz 
is. Tartsuk szem előtt, hogy a papírnyúlás miatt a nem 
felülnyomott elemek illeszkedése nem mindig pontos. E miatt 
az alacsonyabb fokozatú fekete szövegeket, vékony léniákat, 
vonalkódot stb. mindig felülnyomottra kell állítani abban az 
esetben, ha azok valamilyen egyéb objektumot fednek. 
Ugyanakkor kerülendő a „fehér színű” objektumok felülnyo-
mottra állítása, ugyanis ebben az esetben azok eltűnnek 
nyomásnál. Stanckontúr esetén különösen fontos, hogy a 
stanc elemei mindig overprintre legyenek állítva! 
A használt grafikai programban célszerű bekapcsolni az Overprint 
Preview megjelenítési módot, amely képes szimulálni a felülnyo-
mási beállítások végeredményét.

 



General (Általános)
Alapvető file beállítások megadása

1: Standard (Normál)
Elsősorban ezt javasoljuk, mivel a PDF/X kifejezetten 
nyomdai kivitelezésre használatos PDF formátum. Alkal-
mazása esetén a választható paraméterek köre szűkül, 
zavaró és felesleges tartalmak nem kerülhetnek a végső 
állományba.

2: Pages (Oldalak)
Alapesetben ne használjuk a Spreads (Oldalpárok) 
lehetőséget (kivétel pl. borító), mivel az oldalak kilövését a 
nyomda végzi. Célszerű különálló oldalakként megírni a 
PDF-et.

3: Interactive Elements (Interaktív elemek)
A nyomdai feldolgozáshoz mindennemű interaktív elem 
használata szükségtelen.

PDF/X-3
(2002)

CMYK +
Spot, kalibrált
RGB, Lab 

Colormanagementet
használó munkafolyamatokhoz 

Acrobat 5.0 /
PDF 1.4 

 

PDF/X-4
(2007)

CMYK +
Spot, kalibrált
RGB, Lab 

Colormanagementet
használó munkafolyamatokhoz 

Acrobat 7.0 /
PDF 1.6 

PDF/X-1a
(2001) 

CMYK + Spot

Átlátszóság megengedett, 
többrétegű. 

Átlátszóság megengedett, 
többrétegű.
 

Átlátszóságot nem
tartalmazhat, egyrétegű. 

Colormanagement nélküli
munkafolyamatokhoz
(csak CMYK + Spot értékek) 

Acrobat 4.0 /
PDF 1.3 

PDF/X
változat

Tartalma Felhasználása Kompatibilitás Egyéb

A nyomdánknak átadott kompozit PDF formátumú file feleljen meg valamelyik PDF/X szabványnak.

1

2

3

– PDF írási segédlet

Ha egy dokumentumot Adobe PDF file-ként ment el, eldöntheti, hogy PDF/X-kompatibilis file-t kíván-e létrehozni. 
A PDF/X file (Portable Document Format Exchange) az Adobe PDF file-ok egy fajtája, mely eltávolít számos olyan színre, 
betűtípusra és túltöltésre vonatkozó változót, amely nyomtatási problémát okozhat. A PDF/X file-ok ott használhatók, ahol 
a PDF file-okat mint digitális eredeti példányt továbbítják nyomdai kivitelezésre – ez egyformán történhet a munkafolya- 
mat létrehozási és kivitelezési fázisában, feltéve, hogy az alkalmazások és a kimeneti eszközök mind támogatják a PDF/X 
szabványt.

PDF ÍRÁS 
A hatékonyság, a megfelelő végtermék és a hibalehetőgek minimalizálása érdekében az Adobe CS és CC programcsalád 
File > Export menüpont ablak ajánlott beállításait az alábbiakban részletezzük.



8

7

6

Marks and Bleeds (Jelek és Kifutók)

6: Crop Marks (Vágójelek)
Csak a vágójelek legyenek kiválasztva. A program a 
vágójeleket automatikusan a beállított trim box méretekhez 
igazítja.

7: Offset
Vágójelek távolsága a vágás vonalától, javasolt értéke 3 mm.

8: Bleed (Kifutó)
A kifutó – a vágáson kívülre eső, a gyártás során a vágás 
következtében leeső terület – minimum 3 mm legyen.

11

10
9

Color management and PDF/X output (Színkezelés és 
PDF/X kimeneti beállítások)

9: Color Conversion (Színátalakítás)
Annak érdekében, hogy pl. RGB képek még véletlenül se ke- 
rülhessenek a PDF-be, ajánlott a Convert to Destination 
(Preserve Numbers) kiválasztása.

10: Destination (Cél)
A CMYK kimeneti eszköz (nyomdagép) színprofiljának meg- 
adása. Minden esetben a nyomtatási technológiának, illetve 
a nyomtatás során használt papírnak megfelelő ICC szín-
profilt kell használni (lásd a 14. oldalon).

11: Profile Inclusion Policy (Profilfelvételi alapelv)
Kiválasztásakor a kimeneti színtér ICC színprofilja beleágya-
zódik az állományba, a file része lesz.

5

4

(Compression and Downsampling – 
Tömörítés és felbontáscsökkentés)

Az exportálás során a képek tömöríthetők, illetve azok 
felbontása is csökkenthető. A választott beállításoktól 
függően a tömörítés és a felbontáscsökkentés számotte-
vően csökkentheti a PDF file-ok méretét a részletek és 
pontosság kismértékű vagy elhanyagolható csökkenésével.

4: Color Images (Színes képek)
A képek minimális felbontása 300 dpi legyen. Az indo-
kolatlanul nagy – és így a feldolgozást is nehezítő – állomá-
nyok elkerülése érdekében 450 dpi-nél nagyobb fel- 
bontású képeket ne alkalmazzon.

5: Compression ZIP
A többféle választási lehetőségből javasoljuk a veszteség-
mentes ZIP opciót a JPG tömörítés helyett.



Security (Biztonság)

PDF file-ok mentésekor a file-hoz jelszavas védelmet 
rendelhet, és biztonsági korlátozásokat állíthat be. A 
jelszóval védett PDF file-ok feldolgozása nem lehetséges, a 
PDF/X szabvány tiltja ennek használatát.

Megjegyzés: A fenti beállítások segítséget kívánnak nyújtani ofszetnyomta- 
tási technológiához megírt PDF-ek helyes elkészítéséhez. Azonban természe- 
tesen a fenti beállításoktól eltérő módon megírt PDF-ek is lehetnek nyomdai 
feldolgozásra alkalmasak.

12

Advanced (Speciális)

12: Subset Fonts (Betűtípusok részhalmaza)
A teljes betűkészletek beágyazási küszöbének megadása az 
adott betűtípusból a dokumentumba írt karakterek száma 
alapján. Ha egy betűtípus karaktereinek százalékos értéke a 
dokumentumban meghaladja a küszöböt, a teljes betűtípus 
beágyazódik. Ellenkező esetben csak a betűtípus részhal-
maza lesz beágyazva. A teljes betűtípusok beágyazása nö- 
veli a file méretet. Minden betűtípust teljesen legyen beá- 
gyazva: a 0 értéket adja meg. 



– PDF ellenőrzési segédlet

Az Adobe Acrobat Professional program az elkészült PDF 
állományok ellenőrzéséhez, bizonyos gyakori állományhibák 
felderítéséhez is biztosít támogatást (View > Tools > Print 
Production menüpont). Az anyagleadás előtt feltétlenül érde-
mes ezekkel az eszközökkel élni, hiszen az elvárt minőségű 
végtermék csak megfelelően elkészített nyomdai PDF állo- 
mány használatával gyártható.

1: Output Preview (Kimeneti előkép)
Vizuális ellenőrzés szimulációval. 

A Kimeneti előkép párbeszédpanel eszközeivel és vezérlői- 
vel szimulálható, hogy hogyan fog kinézni a PDF dokumen-

tum a különböző feltételek mellett.

2: Preflight (Elővizsgálat)
 Szoftveres ellenőrzés profilok segítségével.

A Preflight a PDF dokumentum tartalmának analizálásával 
határozza meg, hogy az megfelel-e nyomdai gyártásra, illetve 

számos egyéb, a felhasználó által megadott feltételnek.
 

PREFLIGHT ELLENŐRZÉS 
Az elővizsgálat a file-t összehasonlítja a Preflight profilokkal 
(a felhasználó által meghatározott értékekkel). Az elővizs-
gálat a látható területeken vagy bizonyos objektumokon is 
futtat ellenőrzéseket és biztosítja, hogy a PDF-ek megfelel-
jenek különféle szabványoknak. Az elővizsgálat azonosítja 
például a színekkel, betűtípusokkal, átlátszósággal, képfel-
bontással, festéklefedettséggel és PDF verzió kompatibili-
tással kapcsolatos problémákat. A Preflight ezenkívül olyan 
eszközöket is tartalmaz, amelyekkel megvizsgálható a PDF 
szintaxis, illetve a dokumentum tényleges PDF struktúrája.
A profilok lefutása után egy eredménylistát kapunk, amiből 
megállapítható, hogy a PDF pontosan mely paraméterei 
térnek el a profilban beállítottaktól. Mivel a PDF tulajdonsá-
gai függnek a majdani nyomdatermék paramétereitől 
(színek száma, papírtípus, nyomtatási technológia), ezért 
több profil közül választhatunk, mindig az adott termék 
paramétereinek leginkább megfelelőt kiválasztva.

1: Imported Profiles
Saját egyedi vagy már mások által elkészített profilok hasz-
nálatára van lehetőség. A profilokban a vizsgálatok és 
ellenőrzési feltételek testre szabhatók, szükség szerint 
alakíthatók.
Amennyiben nincs tapasztalata profilok létrehozásában, fel- 
tétlen javasoljuk az általunk létrehozott Codex Általá-
nos Preflight Profil letöltését és importálását. 

2: SheetSpotHiRes_1v4 (Prepress Profiles)
A profiltól függően az elővizsgálat bizonyos hibákat automa-
tikusan képes kijavítani. Ezen profil nevek előtt pipa ikon 
található. Különféle szabványoknak, technológiáknak meg-
felelő standard preflight profilok állnak rendelkezésre.

3: Run
A profil kijelölését követően az Analyze gombra kattintva az 
ellenőrzés hibajavítás nélkül fut, a Run gomb esetén (anali-
zálás és javítás) a problémák beazonosítása és javítása is 
megtörténik.

3

2

1

2

1



Tartsuk szem előtt, hogy a szoftveres ellenőrzés nem pótol-
hatja a vizuális ellenőrzést, annál is inkább, mivel a minden 
részletre kiterjedő preflight profilok előállítása – már csak a 
nyomdatermékek sokfélesége, a PDF állományok szerkezeti 
bonyolultsága miatt is – meglehetősen nehéz. 
Ezenfelül bizonyos speciális technológiai feltételek (pl. ECL 
vagy flexo) ellenőrzése nehezen vagy egyáltalán nem kivite-
lezhető a profilok segítségével. Legyünk tisztában azzal, hogy 
ha a profilokkal végzett szoftveres ellenőrzés a PDF állomány-
ban nem jelez hibát, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az az 
elvárásoknak megfelelő és nem tartalmaz semmilyen hibát!

VIZUÁLIS ELLENŐRZÉS (OUTPUT PREVIEW)
A PDF állományok ellenőrzésének szintén egy nagyon fon- 
tos eszköze az Output Preview, mivel a Preflight ellenőrzés 
mellett itt vizsgálhatjuk meg az elkészült PDF állományun- 
kat elsősorban a megfelelő színezeti értékek szempontjából.

1: Simulate
Színhelyes megjelenítést vezérlő beállítások (pl. a felülnyo-
más, a fekete festék, a papírszín szimulálása, az oldal háttér-
színének beállítása).

2: Show
A Show menüben beállítható, hogy mely objektumok jelen-
jenek meg (pl. kép, szöveg, vágójelek, kifutók).

3: Separations
Az egyes színkivonatok és színfigyelmeztetések megtekin-
tése között lehet váltani. Bizonyos típusú hibák egyszerűen 
kiszűrhetők (pl. a fekete szövegek vagy stancformák nem 
felülnyomásra állítása, vagy a direkt színek be nem bontása).

4: Total Area Coverage (TAC)
Egy megadott terület kitöltésének ellenőrzése végezhető 
el, a felületkitöltés százalékos arányai a festéklistában a fes- 
tékek neve mellett jelennek meg.

5: Total Area Coverage (TAC)
A teljes dokumentum kitöltésének ellenőrzésekor egy 
előre megadott százalékos értékhez viszonyítva azonosít-
hatóak azok a területek, ahol a festék fedettségi érték meg-
haladja ezt az értéket.
A teljes felületkitöltés ne haladja meg a kívánatos határérté-
ket (280%). A túl sok festék a papír telítődése miatt szára-
dási, lehúzódási problémákat okozhat, illetve megváltoztat-
hatja a dokumentum színjellemzőit.
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– COLORMANAGEMENT

Az elvárt minőségű nyomdatermék előállítása szabályozott gyártási folyamatot igényel, melynek elengedhetetlen része a 
colormanagement. A színkezelés figyelembe veszi, ellensúlyozza a kép reprodukálásában részt vevő anyagok, bemeneti 
és kimeneti eszközök és változó körülmények hatásait, tulajdonságait a várható eredmény kiszámíthatósága érdekében.
Alkalmazása továbbá a készterméken megjelenő végeredményt már a gyártás előtt megjósolhatóvá teszi.

ICC Színprofilok

Nyomdánk az iparágban általánosan alkalmazott – az ISO 12647-2 szabványon alapuló –, a FOGRA Forschungsgesellschaft 
Druck e.V. által kidolgozott és az European Color Initative (ECI, www.eci.org) által kiadott ICC színprofilokra alapuló színkezelési 
munkafolyamatokkal dolgozik. 
Kérjük megrendelőinket, hogy a nyomdakész PDF állományokat az alábbi – különböző nyomathordozókhoz igazított – ICC 
profilok figyelembevételével készítsék el.

Íves ofszetnyomtatás  
ISO Coated v2 300 (ECI) Fényes és matt műnyomó papírok

PSO Uncoated ISO12647 (ECI) Mázolatlan papírok

Tekercses digitális nyomtatás (Xeikon)

ISO Coated v2 300% (ECI) Műnyomó tekercspapírok

PSO LWC Improved (ECI) Javított LWC, MWC papírok

PSO LWC Standard (ECI)  Hagyományos LWC papírok

SC Paper (ECI) SC tekercspapírok

PSO MFC Paper (ECI) MFC papírok

ICC Profil

ICC Profil

ICC Profil

ICC Profil

ICC Profil



Colormanagement beállítások

A professzionális nyomdai PDF workflow szoftverek támo-
gatják a colormanagement beállításokat. Az ICC színprofilok 
kiválasztásán túl több olyan beállítási módosítás is rendelke-
zésre áll, amelyek lényegesen befolyásolhatják az állománya-
ink színbontását, illetve a monitoron megjelenített képek 
színezetét. Tartsuk szem előtt, hogy a beállítások a monito-
runkon akkor érvényesülhetnek megfelelően, ha az be van 
kalibrálva mérőműszer (spektrofotométer) segítségével. 
Az Adobe programverziók (Quark 7-10, Adobe CS3-6, …) 
esetén a központi colormanagement beállítások az Edit > 
Color Settings menüpont alatt érhetők el.

Ajánlott beállítások: 
1: Working space RGB
Az alkalmazás RGB színterének meghatározása. Általában az 
Adobe RGB vagy az sRGB profilt érdemes használni egy meg-
határozott eszköz profilja (pl. a monitorét TILOS) helyett.

2: Working space CMYK
Az alkalmazás CMYK színterének meghatározása. Az összes 
CMYK munkaterület eszközfüggő, ami azt jelenti, hogy 
mindig az adott termék gyártástechnológiájának és az alkal-
mazott nyomathordozónak megfelelő ICC színprofilt kell 
használni.

3: Color Management Policies CMYK
Abban az esetben, ha a Convert to Working Space beállí-
tást használjuk, a CMYK színteret használó elemeink átkon-
vertálódnak a munkaterületre beállított színprofil szerint.

4: Color Management Policies
Javasoljuk mindhárom jelölőnégyzetet kipipálni. Ezzel elérhe-
tő, hogy figyelmeztetést kapjunk például abban az esetben, ha 
a képek megnyitásakor vagy beillesztésekor azok színtere 
különbözik a munkaterünk színterétől vagy nem rendelkez-
nek színprofillal, ami téves színkonverziót okozhat.

A Color Setting ablak beállításai elmenthetők, majd azok a ké- 
sőbbiekben betölthetők a képeink colormanagement kon- 
verziójának központi kezelése érdekében.

Colormanagement PDF íráskor

A színekre vonatkozó beállításoknak végig kell kísérniük a teljes munkafolyamatot. A beállításoknak egyaránt megfelelőnek 
kell lenniük az állomány létrehozása, szerkesztése és a PDF írása során is. Adobe programverziók esetén a PDF íráshoz 
kapcsolódó beállítások az Output szekcióban találhatók.

Ajánlott beállítások az Export Adobe PDF ablakban az alábbiak










3: Profile Inclusion Policy
Megadható, hogy a színprofil be legyen-e ágyazva a PDF állományba. A magasabb PDF/X szabványok szerint írt PDF-ek 
esetében a beágyazás automatikus. 
Célszerű a színprofil beágyazását választani, mivel így ellenőrizni tudjuk a nyomdánknak megküldött PDF állomány színprofil 
megfelelőségét.

Ajánlott beállítások

1: Color Converison
Ha színes objektumokat CMYK színcsatornássá alakítunk, 
meg kell adni a kimeneti színprofilt a legördülő listában. A 
direktszínekkel kapcsolatos információk megőrződnek a 
színek átalakítása során; csak a nyomdai alapszínes megfelelő-
ik konvertálódnak a megadott színtérbe.

2: Destination
A Convert To Destination választása esetén a PDF íráskor az 
állomány valamennyi eleme a beállított kimeneti színprofil 
(Destination) szerint kerül mentésre.
Az aktuális nyomdagéppapír kombinációhoz tartozó ICC 
színprofilt kell kiválasztani. Esetünkben pl. ha íves műnyomó-
papírra íves ofszet nyomógépen készül a termék, akkor ez az 
ISO Coated v2 300% (ECI).

Ajánlott beállítások

1: Proof Colors
Kijelölése esetén nem csak a színbontás, hanem a monitoron 
történő megjelenítés is a kiválasztott ICC színprofil szerint 
történik. Mindig legyen kijelölve. Természetesen megfelelően 
kalibrált monitor alkalmazása szükséges.

2: Proof Setup > Custom
Customize Proof Condition ablak. Színhelyes megjelenítéshez 
kapcsolódó beállítások.

Ajánlott beállítások:

1: Device to Simulate
Az aktuális nyomdagéppapír kombinációhoz tartozó ICC 
színprofilt kell kiválasztani.
 
2: Display Options – Simulate Paper Color
Elkerülendő a színérzetünk befolyásolását, mindig legyen ki- 
jelölve. Ennek hiányában a terméken a legfehérebb pont nem 
a nyomópapír fehér színezete lesz, hanem a monitor legfehé-
rebb színe. CMYK állományok esetén az állománynak is 
célszerű ua. színtérben lennie mint a proofolt színtér.

Színhelyes megjelenítés szerkesztéskor

A megfelelően megírt PDF állomány létrehozásának egyik alapkövetelménye a helyes színbontási beállítás. Nagy segítség, ha 
már a szerkesztés során is folyamatosan nyomon tudjuk követni munkánkat és láthatjuk, hogy annak mi lesz a majdani ered-
ménye. Ennek érdekében – a helyes színbontási beállításokon túl – tisztában kell lennünk a megjelenítési beállításokkal is.
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Ajánlott beállítások az Export Adobe PDF ablakban az alábbiak:



Ajánlott beállítások:

1: Simulation Profile
Az aktuális nyomdagéppapír kombinációhoz tartozó ICC 
színprofilt kell kiválasztani. 
 
2: Simulate Overprinting
Ellenőrizhető a felülnyomási beállítások végeredménye. 
Legyen kijelölve.
 
3: Simulate Paper Color
Legyen kijelölve. Ennek hiányában a terméken a legfehérebb 
pont nem a nyomópapír fehér színezete lesz, hanem a moni-
tor legfehérebb színe, mely színérzetünket módosítja.

A megírt PDF színhelyes megjelenítése

Korábbiakban – az elkészült PDF állományok ellenőrzése kapcsán – már említettük a vizuális ellenőrzés fontosságát (Output 
Preview).
Az Adobe Acrobat Professional program lehetőséget biztosít a megírt PDF színhelyes megjelenítési beállításainak testresza-
bására is az aktuális nyomdagéppapír kombinációhoz tartozó ICC színprofil használatával.

- ICC színprofilok telepítése a számítógépekre

Az ICC színprofiloknak – melyek egyszerű bináris file-ok – a számítógép megfelelő rendszermappáiban kell lenniük annak 
érdekében, hogy azokat az Adobe programok az operációs rendszeren keresztül használni tudják.

Windows: Windows > System32 > Spool > Drivers > Color

Mac OS X (10.4-tol): Library > Colorsync > Profiles










