
Algemeen 
PDF, JPG en PNG bestanden kunnen we verwerken in onze printers.  

 

Resolutie 
De toepassing en zichtafstand bepalen de minimale en maximale resolutie. 

Bij twijfel kunt u contact opnemen met onze DTP. In het algemeen variëert de resolutie van 30 

tot 150 dpi. Vanaf 30 dpi is het resultaat vanaf een zichtafstand van enkele meters acceptabel. 

Vanaf 70 dpi is het resultaat van dichtbij goed. 

  

PANTONE kleurreferenties 

PMS-kleuren niet omzetten naar CMYK. We gebruiken de informatie van steunkleuren als 

referentie. Onze RIP-software bevat een bibliotheek met informatie zoals LAB-waarden om 

PMS-kleuren zo goed mogelijk te kunnen benaderen.  

 

Opdelen 
Op te delen opmaak als geheel aanleveren. Wij verzorgen de opdeling nauwkeurig in speciale 

software.Het maximale formaat per deel is afhankelijk van de plaatmaat/rolbreedte en/of de 

specificaties van de printer. Geef bij uw bestelling duidelijk de gewenste opdeling aan, 

eventueel incl. overlap of tussenruimte. 

  

PDF maken/aanleveren 
Bij het maken van PDF-bestanden voor printwerk is het belangrijk dat er geen kwaliteit verloren 

gaat. Het bestand moet uiteraard ook niet onnodig groot worden. 

Tijdens de opmaak zou een inschatting gemaakt moeten worden, welke resolutie geschikt is 

voor de toepassing. 

Het is mogelijk om afbeeldingen tijdens het wegschrijven van de PDF te “downsamplen” naar 

een lagere resolutie, maar deze optie gebruiken we doorgaans niet vanwege risico’s (o.a. bij 

het werken op schaal). 



In Adobe programma’s kunnen voorinstellingen gemaakt of geladen worden. 

Een punt van aandacht is het opnemen van de kleurprofielen of uitvoerintentie. Dat gebeurt 

standaard niet, maar is met name in Photoshop wel verstandig. Door de afbeeldingen niet te 

downsamplen en uitsluitend ZIP-compressie toe te passen, gaat er geen kwaliteit verloren. Op 

aanvraag kunnen we de actuele voorinstellingen verstrekken, zodat u deze kunt laden. 

Transparantie behouden en de bestanden “bewerkbaar” houden i.v.m. eventuele 

aanpassingen en controle. 

Toepassen oude standaard, zoals PDF/X-1a:2001 (Acrobat 4, PDF 1.3) wordt dus afgeraden. 

Transparantie afvlakken tijdens het maken van de PDF kan leiden tot problemen m.b.t. 

herkenning technische steunkleuren, zoals ‘cutcontour’. 

Dankzij onze APPE (Adobe PDF Print Engine) wordt transparantie zonder risico’s verwerkt in 

de RIP. 

Lagen 

Uit de opbouw in lagen kan onze RIP geen informatie halen m.b.t. printlagen. Werken met 

lagen is handig tijdens de opmaak, maar vormt risico’s in de RIP en maakt bestanden onnodig 

groot. Vlak bestanden daarom af en verwijder onzichtbare/verborgen lagen. 

Let op: 

o Laagopbouw wordt tijdens onze geautomatiseerde voorbereiding afgevlakt. 

o Bij onzichtbare/verborgen lagen vanuit Illustrator, bestaat het risico dat deze toch geprint 

worden. 

o Als er belangrijke informatie voor onze DTP-afdeling in de lagen verwerkt is, raden wij aan 

via mail of WeTransfer aan te leveren. 

  

Overdruk (Overprint) 
In de RIP-software wordt vulling/lijn overdruk herkend en gesimuleerd. 

Dat betekent dat de kleuren van overlappende objecten bij elkaar opgeteld worden. Er wordt 

dus een nieuwe FC-opbouw gegenereerd. 

Oplettendheid is dus geboden wanneer in de opmaak vulling/lijn overdruk toegepast is voor 

andere doeleinden. De functie komt vooral ten goede voor de herkenning van steunkleuren, 

zoals wit print onder/boven de full color objecten. 



Het effect van overdruk en transparantie kan gecontroleerd worden in Adobe Acrobat (Pro), 

door middel van het uitvoervoorbeeld (’Overdrukken simuleren’ aangevinkt). Door de cursor in 

de opmaak te plaatsen, kan gecontroleerd worden welke opbouw er precies gegenereerd 

wordt. De waarden van proces- en steunkleuren worden weergegeven in het venster. 

In Adobe Illustrator kan via 'Voorvertoning overdruk' het effect ook gecontroleerd worden, de 

waarden niet. Er zijn nagenoeg geen risico's in onze RIP, ten opzichte van het 

uitvoervoorbeeld. De uitwerking van transparantie en overdruk wat WEL te zien is in het 

uitvoervoorbeeld, wordt ook zo uitgevoerd in onze RIP. Het uitvoervoorbeeld is dus redelijk 

representatief voor het uiteindelijke resultaat. De waarden vormen de input voor de RIP. 

  

PANTONE (PMS) kleuren 
Onze RIP-software beschikt over speciale opties voor de verwerking van steunkleuren (Spot 

Colors). 

Er is een bibliotheek in opgenomen met PANTONE kleuren. Gebruik van PANTONE kleuren is 

in het algemeen dus wel raadzaam. Deze worden op een speciale manier benaderd. De 

bibliotheek bevat informatie op naam en de bijbehorende LAB-waarde. LAB- kleuren zijn 

absolute onafhankelijke waarden, gebaseerd op wat het menselijk oog waarneemt. Aan de 

hand van de LAB-waarde en de eigenschappen per machine en materiaal (outputprofiel), 

wordt de meest effectieve CMYK-waarde gegenereerd. 

In de bibliotheek zijn zowel de coated als uncoated versies opgenomen. 

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van uncoated kleuren (U), wordt de matte uitstraling 

gesimuleerd. 

De kleuren komen er dus minder verzadigd uit. Het is dus verstandig uitsluitend gebruik te 

maken van de coated versie (C), teneinde de kleuren goed verzadigd uitgevoerd te krijgen. 

Het gebruik van PANTONE kleuren moet echter vermeden worden wanneer er tijdens de 

uitvoer afvlakking naar bitmap optreedt.Dan kan er verschil ontstaan tussen wel en niet 

afgevlakte delen (input CMYK/RGB t.o.v. PMS). 

Tijdens het RIP-proces vindt tevens afvlakking plaats, maar dankzij onze APPE (Adobe PDF 

Print Engine) zijn de problemen beperkt. Onnodige risico’s dienen uiteraard vermeden te 

worden. In Adobe Photoshop kunnen PMS-kleuren ingevoerd worden door middel van een 

steunkleurkanaal (Spot Channel). 
	  


