Een drukklare pdf maken
Download onze icc profielen, colorsettings, exportsettings en preflightprofielen.
Deze heeft u nodig om een goede pdf te creëren die voldoet aan onze drukstandaard:
ISO 12647-2.

icc profielen installeren
DWD hanteert voor coated papier het FOGRA 51 profiel en voor uncoated papier het
FOGRA 52 profiel.

Deze moeten in de juiste map op uw computer worden geïnstalleerd:
Macintosh HD > Bibliotheek > ColorSync > Profiles > Recommended

Colorsettings installeren
De .csf moeten in de juiste map op uw computer worden geïnstalleerd:
Macinthos HD > Application Support > Adobe > Color > Settings of
Macinthos HD > Gebruikers > Gebruikersnaam > Application Support > Adobe > Color >
Settings

Exportsettings installeren
Exportsettings oftewel joboptions dient u in de volgende map te installeren:
Macinthos HD > Gebruikers > Gebruikersnaam > Bibliotheek > Application Support >
Adobe > Adobe PDF >Settings

Preflightprofielen importeren
Tot slot kunt u er voor kiezen de preflightprofilen in acrobat te importeren.

Controle in Acrobat Professional
Om controle uit te voeren op uw pdf-bestanden zijn ‘Uitvoervoorbeeld’ en ‘Preflight’ van
groot belang.
In het venster Uitvoervoorbeeld checkt u snel of het juiste doelprofiel is toegepast (of er
nog steunkleuren in staan, of zwart/wit is uitgespaard of op overdruk staat en of het zwart is
opgebouwd uit andere kleuren of niet).

In het venster hierboven ziet u dat een doelprofiel is toegepast aan de ‘uitvoerintentie:’
achter het ‘Simulatieprofiel’. Staat dit niet voor het profiel, dan is dit slechts het profiel waarin
u het bekijkt.
Om de pdf het juiste profiel mee te geven, gaat u naar ‘Preflight’. Met de knop ‘analyseren en
corrigeren’ corrigeert Acrobat alles volgens het gewenste profiel. Het gewenste profiel is het
profiel dat u zelf aangeeft.

Indesign
Een drukklare pdf maakt u in Indesign alsvolgt: Bestand > Exporteren
Geef de pdf een naam en bewaar ‘m zoals u het gewend bent.
Het volgende venster verschijnt:

Instellingen die we gebruiken bij het maken van een pdf, stelt u eenmalig in om ze
vervolgens altijd te kunnen gebruiken. Deze voorinstellingen van Adobe PDF, zijn bovenin
in het venster terug te vinden. Kies de juiste aan de hand van het papier wat gedrukt moet
worden: PSO Coated V3 voor coated papier; PSO Uncoated V3 voor uncoated papier.
In principe hoeft u niet meer te doen dan het vervolgens te exporteren, omdat alle
gewenste instellingen vast staan. Wel kunt u controleren of er nog steunkleuren gebruikt zijn
die (nog) niet omgezet zijn naar CMYK, mocht dit de bedoeling zijn.
Ga hiervoor naar ‘Uitvoer’, links van het venster en klik op ‘inktbeheer’.
Het volgende pop-up venster verschijnt:

Hier kunt u met twee vinkjes - met name coated - steunkleuren op de best mogelijke manier
omzetten naar proceskleuren. Lab heeft namelijk de grootst mogelijke kleurruimte.
Er wordt op deze manier ook naar de staalbibliotheek gekeken waar de steunkleur vandaan
komt (U, C, CV, CVC).
Het document is nu klaar om geëxporteerd te worden.

NB
Mocht u in Photoshop een kleurenfoto willen omzetten naar PSO Coated v3 (FOGRA
51) of PSO Uncoated v3 (FOGRA 52), doe dit dan altijd vanuit het RGB origineel. Een full
color foto bevat al een profiel en als u deze wijzigt, kunnen de kleuren onverwachte
resultaten geven.
Onze joboptions zijn zo ingesteld dat cmyk-waardes niet omgezet worden.
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