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COREL Draw X3
Cum să faci un pdf

Se recomandă utilizarea acestuia cu multă prudenţă, deoarece se pot genera
cu uşurinţă pdf-uri inutilizabile pentru pre-press. Transparentele peste text, lens
sau alte efecte, conversia rgb-cmyk, prea multe puncte pe obiect pot contribui la o
procesare eronata si gresita a fisierului.
In acest sens recomandarile noastre inainte de a face un pdf sunt urmatoarele:
• convertiti la curbe;
• verificati Document Info pentru culori, efecte;
• daca sunt efecte in document incercati sa le eliminati prin comanda din meniul
Bitmaps - Convert to bitmap. Trebuie avuta grija la aceasta conversie sa se
foloseasca profilul de culoare (use icc profile), altfel exista un risc de a scoate
imagini care au o tonalitate ridicata de gri (vor arata fara culoare).
Pentru a genera un pdf, se pot folosi urmatoarele 2 variante:
• Publish to pdf si selectand presetul PDF/X-1a:2001.
• salvand in PostScript si apoi folosind Acrobat Distiller cu PDF/X-1a:2001

Se verifica fisierul: File >
Document Info
File > Publish to PDF
1. PDF Style: selectati PDF/X-1a.
2. Settings:
- Objects: se bifeaza Export all
text as curves
- Prepress: recomandat este sa fie
de 3 mm pentru fisierele care au
nevoie de bleed.
3. Apăsați OK!
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COREL Draw X3
Cum să faci un pdf

Ați citit recomandările noastre?
•
•
•
•
•
•

Fisierele să fie CMYK sau
Pantone.
Fonturile să fie curbe
Textele să fie numai pe planul
de Black (nu RGB sau CMYK)
Materialele să conțină bleed
de minim 3 mm
Rezoluția imaginilor să fie de
minim de 300 dpi
Total ink să nu fie mai mare
de 280%
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Adobe Illustrator
Cum să faci un pdf

Select All > Create Outlines
File> Save As > Adobe PDF
1. La Adobe PDF Preset selectati
PDF/X-1a:2001
Pentru fisierele care au nevoie
de bleed, trebuie setat la Marks
and Bleeds minim 3 mm.
2. Save PDF.

Ați citit recomandările noastre?
•
•
•
•
•
•

Fisierele să fie CMYK sau
Pantone.
Fonturile să fie curbe
Textele să fie numai pe planul
de Black (nu RGB sau CMYK)
Materialele să conțină bleed
de minim 3 mm
Rezoluția imaginilor să fie de
minim de 300 dpi
Total ink să nu fie mai mare
de 280%
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Adobe InDesign
Cum să faci un pdf

File> Save As > Adobe PDF
1. La Adobe PDF Preset selectati
PDF/X-1a:2001
Pentru fisierele care au nevoie
de bleed, trebuie setat la Marks
and Bleeds minim 3 mm.
2. ApăsațiSave PDF.

Ați citit recomandările noastre?
•
•
•
•
•

Fisierele să fie CMYK sau
Pantone.
Textele să fie numai pe planul
de Black (nu RGB sau CMYK)
Materialele să conțină bleed
de minim 3 mm
Rezoluția imaginilor să fie de
minim de 300 dpi
Total ink să nu fie mai mare
de 280%
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Adobe Photoshop
Cum să faci un pdf

Asigurați-vă că:
•
•
•

fisierul contine un plus de
culoare de minim 3 mm
simetric pe langa formatul finit.
image > Mode > trebuie sa fie
CMYK
rezolutia este minim 300 ppi

File> Save As > Adobe PDF
1. La Adobe PDF Preset
selectati PDF/X-1a:2001
2. Save PDF.

Ați citit recomandările noastre?
•
•
•
•
•

Este obligatoriu ca fisierele să
fie CMYK.
Textele să fie numai pe planul
de Black (nu RGB sau CMYK)
Materialele să conțină bleed
de minim 3 mm
Rezoluția imaginilor să fie de
minim de 300 ppi
Total ink să nu fie mai mare
de 280%
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Bleed
De ce avem nevoie de bleed

Termenul de “bleed” este distanţa de la formatul finit (dimensiunea finală a lucrării) şi până la
dimensiunea bruta a documentului. Acesta trebuie sa fie de minim 3 mm in afara formatului final.
Text-ul este recomandat a fi pozitionat de la formatul finit spre interior, cu minim 5 mm pentru a nu
se taia din cuvinte la finisare.

Bleed

Exemplu de bleed

Corect

Dimensiunea finită

Exemplu de bleed

Incorect

