PIXMILL AINEISTO-OHJE
Tulostusvalmis voi tarkoittaa eri asioita eri henkilöille. Meille se tarkoittaa alla listattuja ominaisuuksia. Käytä siis hetki ja lue
nämä ohjeet huolella läpi. Tarkistuksesta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista lisätöistä muistamme laskulla, ellei toisin sovita.
Jos herää kysyttävää, prepress-ammattilaisemme ovat palveluksessanne, katso yhteystiedot www.pixmill.fi.

YLEISET OHJEET
KOKO

• 100% jos mahdollista
• Tarvittaessa skaalaus 50%, 25% tai 10%

LEIKKUUVARAT

•
•
•
•

RESOLUUTIO

•
• Suurkuvat 72-150 ppi
• Useamman m2 tulosteet aina tapauskohtaisesti,
yleensä 30-60 ppi — ota yhteyttä ollessasi epävarma
• Keinotekoisesti resoluutiota ei yleensä kannata kasvattaa.

VÄRIT

• Käyttämämme profiilit Fogra39 ja AdobeRGB.
• Adoben ohjelmissa voit käyttää värinhallinta-asetuksina
Europe Prepress 3
• Neliväritöissä värien oltava prosessiväreinä (CMYK).
• Neliväritöissä PMS-värejä voidaan käyttää referenssinä.
• Mahdolliset lisävärit määritellään PANTONE/SPOT-väreiksi.
• Hyväksymme ainoastaan kalibroidulla, ammattikäyttöön
tarkoitetulla tulostimella tehdyn värivedoksen.
• Päällepainatusta ei tule käyttää mihinkään muuhun
osaväriin kuin mustaan.
• Älä käytä Registration-mustaa (C100 M100 Y100 K100)
• Pieniin elementteihin ja <72pt teksteihin vain K100 mustaa.

MUOTOONLEIKKUU

Aineistoissa tulisi aina olla leikkuuvarat
Yksipuoliset suurkuvat ja muotoonleikattavat 5mm
Kaksipuoleiset suurkuvat ja muotoonleikattavat 10mm.
Rollupeihin 5mm, lisäksi alas 245mm kiinnitystä varten.

• Stanssaus- ja leikkuulinjat tulee määrittää Magentalla
SPOT-värillä ja päällepainettavana (M100, overprint on)
• Leikkuulinja ei saa koostua useista viivoista vaan sen tulee
olla yhtenäinen linja.
• Mahdollisuuksien mukaan, toimita aineisto sekä stanssin
kanssa että ilman.
• Muotoonleikattavan alueen vähimmäispaksuus vaihtelee
tapauskohtaisesti,

TIEDOSTOTYYPIT
NATIIVIFORMAATTI
Huomioi yleisten ohjeiden lisäksi:
• Natiiviformaatissa hyväksymme
Adoben grafiikkaohjelmilla tehdyt
aineistot.
• Fontit konvertoituna poluiksi tai
fonttikansio liitettynä mukaan.
• Älä sisällytä kuvia työskentelytiedostoihin, vaan kuvat linkkeinä ja
omassa kansiossaan mukaan.
• Kuvatiedostot TIFF-, EPS-, PSDtai JPG-muodossa
• Kuvatiedostojen ICC-profiilit
mukaan, oletus CMYK (ISOCoated
FOGRA39) ja RGB (Adobe RGB)
• Neliväritöissä PANTONE-värejä
voidaan käyttää referenssinä.
• Toimita tiedostopaketin mukana
PDF-vedos.
• Muuten yleisten ohjeiden mukaan.

PDF
Huomioi yleisten ohjeiden lisäksi:
• Leikkuumerkit mukaan PDF:ään
leikkuuvaran (5mm tai 10mm)
mukaisella ulosvedolla.
• Aineiston tulee sijaita keskellä
arkkia.
• Fontit sisällytettynä PDF:ään.
• Samassa tiedostossa olevien
sivujen oltava samankokoisia ja
samansuuntaisia.
• PDF X/-1a -versiona.
• Ei saa sisältää RGB-värejä.
• Muuten yleisten ohjeiden mukaan.

AINEISTOJEN TOIMITUS
Toimita aineistosi jollain näistä tavoista, ja se löytää varmasti perille. Muista kuitenkin aina laittaa vielä viestiä perään, jotta
osaamme yhdistää oikean aineiston oikeaan työhön. Erikseen sovittaessa voidaan hyväksyä myös muita toimitustapoja.
• Siirry osoitteeseen: pixload@pixmill.fi
ja seuraa annettuja ohjeita.
• Nimeä aineisto kuvaavasti: esim.
yritysx__bande_10x3m_150131.zip.
• Älä käytä nimessä ääkkösiä tai
erikoismerkkejä.
• Voit kohdistaa tilauksen haluamallesi
henkilölle valitsemalla “Kohdista käsittelijälle” -valikosta myyjän nimen.
Muussa tapauksessa imoitus tilauksestasi tulee osoitteeseen info@pixmill.fi.

SÄHKÖPOSTILLA
• Alle 15 Mt aineistot voit lähettää
sähköpostitse yhteyshenkilöllesi.

PIXLOAD
• Pakkaa aineisto siirtäessäsi useampaa aineistoa (esim. .zip). Näin
kaikki aineistot tulevat käsitellyiksi.

FTP
• ftp.pixmill.fi, tunnukset yhteyshlöltä
• Pakkaa ja nimeä aineisto kuten
Pixloadilla siirtäessäsi. Tavallisen
kansion siirtäminen tai luominen ei
ole mahdollista.
• Siirrettyäsi aineiston, laita viestiä
yhteyshenkilöllesi, kerro tiedostojen
nimet ja mihin työhön liittyy.

VALMIIN TYÖN TOIMITTAMINEN JA EHDOT
Kun aineistosi on kulkenut tuotantoketjumme läpi on meidän mahdollista toimittaa se muutamalla tavalla.
Voit noutaa pakettisi ilman erillistä veloitusta, muista toimitustavoista pyydä tarjousta yhteyshenkilöltäsi.
Prepress-töistä veloitamme käytetyn ajan ja alla olevien ehtojen mukaan.

TOIMITUSTAVAT
• Nouto Pixmill Vantaalta (Koivuhaantie 2C, 01510 Vantaa) ark. klo 8–16
tai sopimuksen mukaan
• Kotimaassa posti/matkahuolto/
Schenker express lähetys tai ulkomaille TNT express
• Lähettipalvelu arkisin klo 8–16
(pk-seudulla)
• Asennettuna asennusosastomme
toimesta (sopimuksen mukaan).

LASKUTUS
•
•
•
•
•
•
•
•

Aineistonkäsittely 85€/tunti
Suunnittelu 120€/tunti
Aineiston tarkistus 21,25€/tilaus
Maksuehto: laskutus 7 pv netto
(y-tunnuksella)
Laskutuslisä: 7,90 € (alv 0%)
Viivästyskorko: 7%, eräpäivästä
Laskun huomautusaika: 8 pv
Pakkaus- ja lähetyskulut
laskutetaan erikseen.

LASKUTUS- JA TOIMITUSEHDOT
• Huomautukset työnlaatuun tehtävä
välittömästi vian ilmetessä.
• Toimitathan reklamaatiot kirjallisesti
esim. sähköpostitse tai käyttämällä
reklamaatiolomaketta.
• Puhelimessa annetut tarjoukset
sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden
hinnan muutoksiin.
• Sovellamme Graafisen teollisuus ry:n
toimitusehtoja.
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