
Vælg altid det korrekte program til opgaven
Til sideopsætning/sats anbefaler From Grafisk kun brugen af Adobe InDesign og QuarkXPress. Adobe Illustrator og lignende programmer 
anbefales ikke til sideopsætning. Dette gælder også Photoshop og andre billedbehandlingsprogrammer, da disse er designet til redigering 
af billedmaterialer.

Undgå for så vidt muligt også at bruge programmerne fra Officepakken (Microsoft Word, Excell m.m.) da disse giver os begrænsede  
muligheder for at påvirke kvaliteten til tryk.

Korrekte mål
Sørg for at dokumentet har det korrekte format (eller størrelsesforhold, angiv i så fald det korrekte format i filnavnet)
  
Billeder 
Sørg for at billedfilernes opløsning er minimum 150 dpi.
Anbefalet opløsning er 300 dpi.

Brug helst ikke billeder og grafik fra internettet, kvaliteten er oftest for dårlig til tryk.  

Skrifter
Brug ikke elektronisk (kunstig) kursiv, bold og lignende, de kan give problemer i form af »skygger« og »hakket« skrift. 

From Grafisk råder over et stort skriftarkiv, men du bedes for god ordens skyld altid vedlægge de benyttede skrifter i en separat mappe.   

Farver og profiler
Alle farver skal være defineret i CMYK (4-farve) eller gråtoner (sort/hvid).
Farver som er defineret i RGB, Pantone og lignende konverteres automatisk til CMYK. 
From Grafisk fralægger sig ethvert ansvar for denne konvertering da det sker efter vores standard-indstillinger. Kontakt From Grafisk hvis du 
bruger RGB, Pantone/Staffage-farver eller lignende.

Sørg altid for at alle dine farver navngives helt ens alle de steder de benyttes (både i det ombrudte dokument og i de tilhørende billeder/
illustrationer).   

Bemærk at ens definerede farver kan se forskellige ud, alt efter hvilket papir de trykkes på.

Hos From Grafisk har vi tilpasset vores offset-tryk efter ISO 12647-2 standarden, og vi anbefaler at du tilretter dine tryksager efter denne 
standard for at sikre det bedste resultat. 
Dette inkluderer korrekt brug af icc-profiler, som sikrer korrekt konvertering af farver til den type papir der trykkes på.
Download vores anbefalede icc-profiler under fanen ”Support” på www.from-grafisk.dk

Beskæring/bleed
Selvom vores efterbehandling sker med stor præcision, skal der altid laves beskæring/bleed på 3 mm hvis der er tryk til kant. Det betyder  
at billeder og andre elementer, der går til kant, skal gå 3 mm ud over dokumentets format. Derved undgås hvide kanter, når tryksagen  
renskæres.
 
Fremstilling af pdf-filer 
Brug altid From Grafisk’s udskriftsformater (joboptions) til fremstilling af pdf-filer.
Download vores udskriftsformater under fanen ”Support” på www.from-grafisk.dk

Diverse
Vedlæg gerne et print i 100% - helst i farver. Dermed har vi muligheden for at se og rette evt. fejl inden tryk.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os hvis du ønsker råd og vejledning i forbindelse med en opgave inden du starter på den.

Udvidet vejledning


