Instrukcja dla produktu

Identyfikatory A6 105x148mm
Strona 1

1 Rodzaj pliku
a) Produkt dostępny tylko w druku cyfrowym - Przyjmujemy
tylko pliki TIF (mapa bitowa), rozdzielczość 300dpi.
b) Używaj kolorystyki CMYK.
c) Dla uzyskania pełnej czerni nadaj w pliki kolor czarny jako
CMYK 100/100/100/100 lub dla wyjątkowo głębokiej czerni
jako RGB 0/0/0. Przy bardzo ciemnych projektach (granatowe, czarne),
polecamy zamawianie kart z laminacją matową - na ciemnych
kartach matowych nie będą widoczne zarysowania oraz odciski palców.

.tif
Uwaga: jeżeli przygotowujesz pliki niezgodne z naszą
specyfikacją, może to opóźnić lub uniemożliwić wykonanie
zamówienia.

2 Format grafiki
a) Twoja grafika powinna mieć 109x152mm łącznie ze spadem 2mm.
Karta po wycięciu będzie miała 105x148mm.
b) Nie umieszczaj napisów ani ważnych grafik bliżej
niż 3mm od krawędzi karty.
c) Jeżeli karty mają być dziurkowane, pamiętaj, żeby
w projekcie uwzględnić miejsce na dziurkę. Dziurka ma 4mm średnicy
i jest oddalona od 4,5mm od krawędzi karty.
d) Nie zaznaczaj linii cięcia, paserów ani dziurkowania na projekcie.

Odpowiednią makietę możesz zawsze pobrać
w ‚Plikach pomocnicznych’ dla danego produktu.

3 Personalizacja pod laminatem
W przypadku tego produktu nie dostępna jest personalizacja kart na drukarce
termosublimacyjnej. Identyfikatory A6 personalizujemy tylko na etapie druku
cyfrowego (pod laminatem).
a) Dla kart z personalizacją, oprócz pliku do druku, dołącz do zamówienia
wizualizację w pliku JPG oraz bazę danych w formacie XLS (instrukcję
przygotowania bazy danych znajdziesz w dalszym punkcie instrukcji).
b) Pamiętaj, aby rozmiar czcionki na wizualizacji dopasować do
najdłuższych danych (np. najdłuższego nazwiska w zamówieniu).
c) Jeżeli do personalizacji chcesz użyć czcionki innej niż fonty
systemu Windows, prześlij nam czcionkę razem z resztą materiałów.

Potrzebujesz
pomocy?

Imię Długie-Nazwisko
Długa nazwa stanowiska

W przypadku personalizacji pod laminatem, dane
nanosimy już na etapie druku cyfrowego, więc
możesz zastosować dowolną kolorystykę.
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4 Baza do personalizacji
a) Przygotuj bazę danych XLS zgodnie ze wzorem obok. Baza nie powinna
zawierać formatowania, formuł ani tytułów czy dodatkowych informacji.
W pierwszej kolumnie zawsze umieść kolejną numerację.
b) Ważne: każda kolumna w bazie to jedno miejsce/linia tekstu,
zatem jeżeli na Twojej karcie ‚Imię Nazwisko’ ma być w jednej linii,
umieść je w jednej kolumnie.
c) Przygotuj bazę skrupulatnie i bez błędów. Wielkość liter też ma znaczenie.
d) Ważne: jeżeli zamawiasz więcej niż jeden wzór kart, przygotuj jedną bazę
dla wszystkich wzorów. W ostatniej kolumnie wpisz tytuł pliku wraz
z roszerzeniem, którego dana pozycja dotyczy (np. „identyfikator_czerwony.tif”).

Potrzebujesz
pomocy?

Zwróć uwagę, że Imię i Nazwisko może być w jednej
lub dwóch kolumnach w zależności od tego,
jaki układ przewidziałeś na swojej karcie.
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