Linii directoare pentru transmiterea datelor
Preluarea de date pentru plotter, CNC, freza / laser și lucrări de imprimare
necesită instrucțiuni speciale privind tipurile de fișiere, programele și
formatele de fișierepe PC-urile Windows. Nerespectarea acestor linii
directoare poate duce la creșterea timpului petrecut pentru identificarea și
deschiderea fișierelor și procesarea propriu-zisă.
1.Generalitati:
Suport de date: DVD / CD Rom / stick USB
Imprimare (control): Pentru verificare avem nevoie de la dvs. de o
imprimare de control obligatoriu (color) sau un fișier PDF. Comprimare: ZIP
sau auto-extragere
E-mail: office@neon-sign.ro
Pentru informații suplimentare: Departamentul Comercial: 0756.103.922;
0265-514.141
Pentru toate transmisiile de date, vă rugăm să indicați comanda - numărul
proiectului, respectiv, numele funcționarului responsabil cu date de contact.
Veți primi de la noi un PDF de control pentru lansarea producției, care
trebuie confirmat. Întârzierea lansării va duce, de asemenea, la o întârziere
a datei de livrare.
2. Imagini:
Tip fișier:
- Creați fișier în modul CMYK
- Photoshop, .tiff sau .eps pot fi cele mai bine procesate
- JPG numai cu o calitate maximă
Fișierele cu imagini trebuie să aibă o rezoluție de aproximativ 100 dpi în M
1:1 - cu cât este mai mic formatul, cu atât rezoluția trebuie să fie mai mare.
Imprimările în format A3 necesită o rezoluție de 300 dpi.
3.Grafica vectoriala:
Tip fișier: Adobe Illustrator .ai; .eps, .pdf, DXF, Crorel Draw, Flexi Sign

Vă rugăm să includeți întotdeauna literele (în format PC) sau să convertiți
la curbe toate fonturile în AI vectoriale (altfel fonturile vor fi înlocuite cu
fonturi standard și aspectul textului va fi schimbat).
Fonturi: Salvați e-mailul ca fișier ZIP atunci când trimiteți.
4. Specificatii culoare:

- Imprimare digitală
Culorile sunt reproduse în mod diferit, în funcție de materialele suport.
Pentru a vă asigura că imprimam în mod corespunzător conceptul dvs. de
culoare, avem nevoie de un șablon de culoare de înaltă calitate și / sau de
definiția culorilor ca indicație Pantone sau RAL. Cu toate acestea,
subliniem faptul că deviații ușoare de culoare sunt posibile datorită
diferențelor de material.
- Inscripționarea foliilor
Diapozitivele au o paletă de culori limitată, de obicei o culoare similară este
aleasă în funcție de specificațiile dvs. de culoare. Acest lucru este
coordonat cu funcționarul responsabil (supervizorul dvs.). Solicităm
informații despre culori în Pantone, RAL sau codurile si descrierea foliilor.
În general, efectuăm o verificare a datelor cu privire la toate datele
furnizate (dar responsabilitatea pentru acest lucru revine creatorului
datelor). Dacă acest lucru are ca rezultat necesitatea procesării datelor,
veți primi feedback de la noi. Desigur, dacă este necesar, vom prelua cu
plăcere revizuirea datelor dvs. pentru a fi pregătite pentru producție.
Lucrările asociate se calculează în funcție de durata la cursul orar curent.

