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Instrukcja dla produktu

Identyfikatory PCV XXL 88x125mm

i Jak przygotować projekt?

Sprawdź format projektu

Użyj makiety

Uwaga na dziurkowanie i marginesy

Twoja grafika powinna mieć 94x131mm, łącznie ze spadem 3mm. Karta po

wycięciu będzie miała format 88x125mm, zgodnie z normą ISO 7810. 

 

Pobierz makietę ze strony produktu i samodzielnie nanieś na nią swój

projekt w dowolnym programie graficznym, aby sprawdzić jego poprawność.

Nie umieszczaj tekstów i ważnych grafik bliżej niż 3mm od krawędzi karty.

Jeżeli karty mają być dziurkowane, nie zaznaczaj dziurkowania na projekcie,

ale przygotuj projekt tak, aby dziurka nie przeszywała tekstu czy ważnej grafiki.

Unikaj projektów gdzie występuje ramka blisko krawędzi - przy nawet małym,

dopuszczalnym przesunięciu ramka spowoduje efekt krzywo wyciętej karty.

  

i Rodzaj pliku i kolorystyka

.tif

Format pliku

Kolorystyka

Zamów prototyp

Dodruku cyfrowego identyfikatorów PCV przyjmujemy wyłącznie pliki

w formacie TIF (mapy bitowe). Upewnij się, że Twój plik ma rozdzielczość

300dpi. Nie zaznaczaj w grafice marginesów, linii cięcia ani otworów.

 

Przygotuj pliki w kolorystyce CMYK. Dla uzyskania pełnej czerni, nadaj

kolor czarny jako CMYK 100/100/100/100. Nasze maszyny są skalibrowane

przez specjalistów firmy EPSON.

 

Jeżeli chcesz mieć 100% pewności, że końcowy produkt będzie spełniał

w pełni Twoje oczekiwania, możesz skorzystać z opcji prototypu -

próbny wydruk identyfikatora jest podstawą do reklamacji kolorystyki. 

Pamiętaj - nie przyjmujemy do druku plików w innym

formacie. Jeżeli masz wątpliwości co do poprawności

projektu - wyślij go nam do bezpłatnej weryfikacji.

 

i Personalizacja pod laminatem

Pliki do personalizacji

Czcionka i rozmiar

Jeżeli zamawiasz karty z personalizacją, oprócz projektu, dołącz do zamówienia

wizualizację w pliku JPG lub TIF oraz bazę danych w formacie XLS (instrukcję

do przygotowania bazy danych znajdziesz w kolejnym punkcie).

Pamiętaj, aby rozmiar czcionki na wizualizacji dopasować do najdłuższego

nazwiska w Twojej bazie. Jeżeli do personalizacji chcesz użyć czcionki

spoza pakietu Windows, prześlij nam ten font razem z kompletem materiałów.

W ramach personalizacji na etapie druku (pod laminatem), możemy użyć

dowolnych krojów pisma oraz kolorów.

Odpowiednią makietę możesz zawsze pobrać

w ‚Plikach pomocnicznych’ dla danego produktu.

 

Wszystkie dane naniesiemy jednym rodzajem fontu,

więc upewnij się, że nawet najdłuższe dane

zmieszczą się na karcie zgodnie z wizualizacją.

Imię

Długie-Nazwisko

Długa nazwa stanowiska
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Instrukcja dla produktu

Identyfikatory PCV XXL 88x125mm

i Personalizacja na drukarce

Pole personalizacji

Czcionka i kolor

Możemy wydrukować personalizowane dane (na gotowych kartach) na określonej

powierzchni karty o szerokości 54mm.

Personalizacja może być wykonana kolorem czarnym lub białym. Pamiętaj, aby czcionkę

dopasować do najdłuższych danych w bazie. Jeżeli do personalizacji mamy użyć czcionki

innej niż font pakietu Windows, prześlij nam ją razem z resztą materiałów.

LivePrinting

Pamiętaj, że dla tego produktu możesz skorzystać z usługi LivePrinting,

która pozwoli Ci na personalizację identyfikatorów tuż przed Twoim eventem,

a także w trakcie wydarzenia. Dzięki temu unikniesz błędów, braków

i nieprofesjonalnie personalizowanych identyfikatorów (np. wypisanych flamastrem). 

Imię

Długie-Nazwisko
Długa nazwa stanowiska

Pamiętaj, że personalizacja musi się zmieścić

na szerokości 54mm centralnie na karcie.

Skorzystaj z naszej makiety dla kart XXL.

i Gwarancja i uwagi

Odporność

Reklamacje

Identyfikatory i karty produkowane w Cardilla są odporne na wilgoć i niewielkie

ilości wody, ze względu na zastosowanie tworzywa PCV oraz folii.

Karty mogą ulec zniszczeniu tylko w przypadku ich silnego zginania

lub mechanicznego uszkodzenia. Ze względu na stosowaną technikę druku

atramentowego ink-jet, karty nie są odporne na długotrwałe działanie silnych

promieni UV - kolory mogą ulec zniekształceniu lub płowieniu.

Niezastosowanie się do informacji powyższej instrukcji nie będzie podstawą

do złożenia reklamacji. Kolorystyka wydruku nie podlega reklamacji

w przypadku nie wykonania wydruku próbnego. Reklamacje przyjmujemy 

drogą mailową w ciągu 7 dni roboczych od odbioru zamówienia.

Więcej informacji w regulaminie na cardilla.eu.

Wszystkie nasze produkty możesz wyceniać i zamawiać

online 24h na dobę, 365 dni w roku

korzystając z naszego systemu na cardilla.eu.

i Baza do personalizacji

Kolumny z danymi

Poprawność danych

Kilka wzorów/projektów

Jeżeli na Twojej karcie ‚Imię Nazwisko’ ma być w jednym wierszu, umieść je 

w jednej kolumnie, natomiast jeżeli ‚Imię’ ma się znajdować w innym wierszu

niż ‚Nazwisko’ umieść je w bazie w osobnych kolumnach.

Baza danych nie powinna zawierać formatowania, formuł ani tytułów.

Personalizacja na kartach będzie dokładnym odzwierciedleniem danych

w bazie. Sprawdź możliwe błędy, a także spójność pisowni, np. wielkie litery. 

Jeżeli zamawiasz więcej niż jeden wzór kart, przygotuj jedną bazę dla wszystkich

wzorów. W ostatniej kolumnie wpisz tytuł pliku wraz z rozszerzeniem,

np. „identyfikator_czerwony.tif” - dotyczy personalizacji pod laminatem. 

Zwróć uwagę, że Imię i Nazwisko może być w jednej

lub dwóch kolumnach w zależności od tego,

jaki układ przewidziałeś na swojej karcie.

 


