
Instrukcja dla produktu

Karty plastikowe

1 Rodzaj pliku

.pdf.eps.tif

a) Dla druku cyfrowego: mapa bitowa TIF, rozdzielczoœæ 300dpi.

b) Dla druku offsetowego: Plik EPS, do wersji 10

lub plik PDF, najlepiej wersja 1.3, plik sp³aszczony, bez warstw.

U¿ywaj tylko .kolorystyki CMYK

2 Format grafiki

a) Twoja grafika powinna mieæ  ³¹cznie ze spadem

2mm. Karta po wyciêciu bêdzie mia³a .

b) Nie umieszczaj napisów ani wa¿nych grafik bli¿ej

ni¿ 3mm od krawêdzi karty.

c) Nie zaznaczaj linii ciêcia, paserów ani dziurkowania w projekcie.

90x58mm

86x54mm

3 Personalizacja p³aska

a) Je¿eli zamawiasz karty z personalizacj¹, oprócz projektu

do³¹cz do zamówienia w pliku JPG oraz

w formacie XLS (instrukcjê bazy znajdziesz w dalszym punkcie).

b) Pamiêtaj, aby rozmiar czcionki na wizualizacji dopasowaæ

do najd³u¿szego nazwiska w bazie (na liœcie).

c) Je¿eli do personalizacji mamy u¿yæ czcionki spoza pakietu

Windows, przeœlij nam tê czcionkê razem z reszt¹ plików.

wizualizacjê   bazê danych

Potrzebujesz

pomocy?

Dzia³ Obs³ugi Klienta

Pon.-Pt. 8:00-20:00

+48 790-629-629

klient@cardilla.eu

Dzia³ Graficzny

Pon.-Pt. 9:00-17:00

+48 790-829-829

grafika@cardilla.eu

Imiê D³ugie-Nazwisko
D³uga nazwa stanowiska

Wszystkie dane naniesiemy jednym rodzajem fontu,

wiêc upewnij siê, ¿e nawet najd³u¿sze dane

zmieszcz¹ siê na karcie zgodnie z wizualizacj¹.

Odpowiedni¹ makietê mo¿esz zawsze pobraæ

w ‚Plikach pomocnicznych’ dla danego produktu.

 

Strona 1

Pamiêtaj, aby w plikach wektorowych, wszystkie

elementy by³y zamienione na krzywe.

 



4 Personalizacja wypuk³a

a) Je¿eli zamawiasz karty z personalizacj¹ wypuk³¹, oprócz projektu

do³¹cz do zamówienia w formacie JPG oraz

w formacie XLS.

b) Personalizacjê wypuk³¹ wykonujemy .

Na karcie mieœci siê maksymalnie 30 znaków na szerokoœæ.

c) Upewnij siê, ¿e Twoja personalizacja zmieœci siê w polu

roboczym 76x44mm (margines 5mm). Dostêpne znaki to:

0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWVXYZ

¥Æ£ÑÓŒ¯� #(),’.&/

wizualizacjê  bazê danych

tylko czcionk¹ OCR 3mm

Potrzebujesz

pomocy?

Dzia³ Obs³ugi Klienta

Pon.-Pt. 8:00-20:00

+48 790-629-629

klient@cardilla.eu

Dzia³ Graficzny

Pon.-Pt. 9:00-17:00

+48 790-829-829

grafika@cardilla.eu

Instrukcja dla produktu

Karty plastikowe
Strona 2

Przyk³adow¹ bazê danych z instrukcjami mo¿esz

zawsze pobraæ w ‚Plikach pomocnicznych’.

IMIE DLUGIE-NAZWISKOIMIE DLUGIE-NAZWISKO

0014900149

5 Baza do personalizacji

a) Przygotuj bazê danych XLS zgodnie ze wzorem obok. Baza nie powinna

zawieraæ formatowania, formu³ ani tytu³ów czy dodatkowych informacji.

b) W pierwszej kolumnie zawsze umieœæ kolejn¹ numeracjê.

c)  ka¿da kolumna w bazie to jedno miejsce/linia tekstu,

zatem je¿eli na Twojej karcie ‚Imiê Nazwisko’ ma byæ w jednej linii,

umieœæ je w jednej kolumnie. Je¿eli Imiê ma byæ w innym

miejscu/rzêdzie, wówczas w bazie dodaj imiê i nazwisko

w oddzielnych kolumnach.

d) Przygotuj bazê skrupulatnie i bez b³êdów. Wielkoœæ liter te¿ ma znaczenie.

Wa¿ne:

Zwróæ uwagê, ¿e Imiê i Nazwisko mo¿e byæ w jednej

lub dwóch kolumnach w zale¿noœci od tego,

jaki uk³ad przewidzia³eœ na swojej karcie.

 

6 Opcje dodatkowe

a) W przypadku zamówienia kart z 

czy  konieczne jest

dostarczenie projektu dodatkowego elementu. Mo¿e to byæ

dodatkowa strona w PDF lub oddzielny plik PDF czy EPS.

b) Pamiêtaj, aby dodatkowy element by³ odpowiednio

spasowany z grafik¹ karty.

polem do podpisu,

lakierem wybiórczym  polem zdrapki

Ka¿dy z trzech elementów dodatkowych mo¿e

mieæ dowolny kszta³t i rozmiar.

 


