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AANLEVEREN
E-mail
CD / DVD
Onze FTP-server (vraag naar onze handleiding) 
Via uw eigen FTP-server (dan uiteraard een gebruikersnaam/wachtwoord doorgeven)
Een upload-site op internet, bijvoorbeeld www.WeTransfer.com (Nederlandstalig, gratis, geen account nodig, tot 2 GB)

SOFTWARE
Wij ondersteunen alle gangbare softwarepakketten, zoals:
Adobe CS5 en ouder (Illustrator, Photoshop en InDesign)
Adobe Acrobat (PDF of certified PDF)
ArtPro

KLEUR
Artwork dient altijd in CMYK te staan en nooit in RGB. RGB is alleen geschikt voor het gebruik op beeldschermen en 
geeft ongewenste resultaten bij het drukken. Bij gebruik van steunkleuren (Pantone, RAL of HKS) dient de benaming 
van de kleuren gelijk te zijn. Gebruik dus nooit PANTONE 877 C in combinatie met PANTONE 877 CV of PANTONE 877 
CVC. Dit wordt door de belichter namelijk als verschillende kleuren gezien. Indien u speciale huisstijl kleuren wenst, 
dan graag een kleurmodel meeleveren. Ook verfstalen zijn mogelijk.

BARCODES
Barcodes bij voorkeur aanleveren in zwart of een donkere kleur op een witte of lichte ondergrond. Gebruik nooit rood 
voor de barcode. Rood wordt door de barcode scanner niet gelezen. Gebruik nooit diapositieve barcodes. Barcodes 
dienen een minimale grootte te hebben (80%) om goed gescand te worden. Wanneer barcodes kleiner worden aange-
leverd, kunnen wij de leesbaarheid niet garanderen. Wij zetten barcodes in principe altijd zelf opnieuw in het artwork 
met de specificaties die bij ons drukprocedé het beste resultaat geven. Wanneer wij niet aan uw barcode mogen 
komen, dan kunt u dit melden bij het aanleveren van het artwork. Wij kunnen de leesbaarheid van de barcode dan 
echter niet garanderen.

Barcodes welke wij kunnen aanmaken:
EAN 8
EAN 13
UPC A
Code 128
Code 39
Interleaved 2 of 5
Codabar
QR
Data matrix
Diverse minder gebruikte barcodes

TECHNISCHE GEGEVENS
Trapping passen wij bij voorkeur zelf toe (0,1 mm). Dit omdat niet ieder drukprocedé trapping nodig heeft en omdat er in 
sommige gevallen van de standaard afgeweken moet worden.
U hoeft geen rekening te houden met puntverbreding of de minimale punt. Dat doen wij, afhankelijk van het drukprocedé.
Tekst dient minimaal 4 punten groot te zijn (in overleg kan hiervan afgeweken worden).
Diapositieve tekst bij voorkeur in een vet lettertype zetten.
Lijnen dienen minimaal 0,3 punt dik te zijn.
Beelden dienen minimaal 300 dpi te zijn en dienen meegeleverd te worden, bij voorkeur als TIF. Andere formaten zoals 
JPG, GIF, PNG, BMP worden echter ook ondersteund, maar zijn in veel gevallen niet geschikt om mee te drukken.
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minimaal 30 mm breed

minimaal 25 breed

Aanleverspecificaties artwork.
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Aanleverspecificaties artwork.

Tekst kan aangeleverd worden in outline of als bewerkbare 
tekst. In dat geval ook het gebruikte font meeleveren.
Lever het artwork met minimaal 1 mm afloop rondom 
aan.
Zet snijtekens en/of een stans in het artwork zodat wij 
kunnen zien hoe groot het etiket moet worden. 
Gebruik bij voorkeur een steunkleur voor de stans en 
noem de stanskleur Stans.
Artwork kunt u het beste in een vector programma 
als Illustrator opmaken en opslaan met de extensie 
Ai. Vectoren kunnen namelijk onbeperkt vergroot 
of verkleind worden zonder dat de kwaliteit van het 
drukwerk verandert (resolutie onafhankelijk). 
Ook eventuele kleur aanpassingen en tekstwijzigingen zijn in 
Illustrator makkelijk door te voeren. Bij het opslaan is 
het van belang dat de optie ‘PDF-compatibel bestand 
maken’ is aangevinkt.
Als uw artwork in InDesign is gemaakt, dan ontvangen wij 
het liefst het InDesign bestand. Hierdoor kunnen wij la-
ter eenvoudig wijzigingen in het artwork voor u doorvoe-
ren. Wanneer u liever een PDF aanlevert, dan is het van 
belang dat de PDF op de juiste manier is aangemaakt. 
Gebruik een zo hoog mogelijk PDF level, bij voor-
keur PDF 1.6 of hoger. Gebruik voor de Transparantie-
afvlakker de voorinstelling ‘Hoge resolutie’.

VDP (VARIABELE DATA PRINTING)
Met onze HP Indigo WS6600 digitale drukpers kunnen we 
eenvoudig variabele data drukken (bijvoorbeeld etiketten 
met een oplopende nummering en/of barcode). Hiervoor 
hebben we een database nodig. Voor oplopende nummering 
maken wij die zelf, maar voor unieke codes (bijvoorbeeld 
unieke win-codes voor een loterij of locatielabels in ma-
gazijnen) moet de database aangeleverd worden. 
Deze database moet aan bepaalde eisen voldoen:
Alle variabelen van 1 etiket moeten op 1 regel komen. Als er 1000 etiketten gedrukt moeten worden, dan bestaat de 
database dus uit 1000 regels.
Iedere variabele moet in 1 cel staan. Staan er dus 4 variabelen op een etiket, dan moeten er 4 cellen op 1 regel staan.
Als bepaalde series etiketten op aparte rollen moeten komen, dan graag iedere serie op een apart tabblad zetten.
Verder is het van belang dat als er een barcode op het etiket moet komen, dat u het type barcode opgeeft.

Heeft u nog vragen over dit document en/of over uw aan te leveren Artwork, neem dan contact met ons op. 
Desgewenst kunt u op ons kantoor langskomen, dan kunt u met eigen ogen zien wat wij op het gebied van Artwork 
voor u kunnen betekenen.
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