Начин на преглеждане, одобряване или отхвърляне на страници в Insite
ВАЖНО! Броят на страниците за кориците, тялото и т. н., които се КАЧВАТ, трябва да отговаря на
договорените в поръчката и ВСИЧКИ качени да бъдат ОДОБРЕНИ (след одобрение изданието е
готово за печат). Ако са качени повече или по-малко от договорените страници, моля уведомете
вашия търговски представител!
При UPLOAD на файлове трябва да се избере начинът, по който ще бъдат обработени, в зависимост от цветността на файловете, обявена в заданието:
1. СМУК Trap - всички цветове се конвертират в СМУК.
2. Spot Trap - Пантонските цветове се запазват.
3. All colors to Grey - всички цветове се преобразуват в сиво.
След UPLOAD на файлове ще получите писмо с искане за одобрение на файловете.
Ако документът е развален, заключен или има липсващ шрифт, ще получите писмо за проблема и
файловете трябва да бъдат преработени и качени отново. Такъв документ не може да се обработи от Принерджи.
След като качите файловете, моля разгледайте ги внимателно. Insite-порталът дава информация
за откритите грешки, които биха довели до занижаване качеството на печат. Разгледайте предупрежденията, оцветени в жълт и червен цвят. Обърнете внимание на оцветените в червено предупреждения, а именно:
- Резолюции под 150 dpi за цветни и черно-бели снимки и под 600 dpi за монохромни изображения.
- Натрупване на мастило над 360%
- Наличие в документа на остатъчни обекти - анотации, форми за попълване и т.н.
- Тънки линии под 0.124 pt
- Бял текст, с размер на шрифта по-малък от 9 pt
- Наличие в документа на шрифтове, по-малки от 5 pt
Файловете с предупреждения в червено е наложително да бъдат преработени и качени отново.
След корекция на файловете и повторното им качване, огледайте отново за предупреждения в
червен цвят. Ако няма такива, одобрете файловете. Одобряват се ВСИЧКИ файлове(един по един,
по групи или всички наведнъж).
За получаване на по-добри резултати при печата препоръчаме да огледате внимателно преди
одобрение и страниците с предупреждения, оцветени в жълт цвят. При възможност отстранете и
проблемите, посочени в тях.
Одобрение без промяна на файлове с предупреждения, оцветени в жълто, е по преценка на клиента
и печатницата не носи отговорност за резултата, получен при печат на съответните страници.
ВАЖНО: Страници/Файлове, които вече са ОДОБРЕНИ, не могат да бъдат отхвърляни и качвани
отново. В такъв случай се свържете с представител от предпечата с молба, на посочените страници/файлове да им се смени статуса на „Очакване на Одобрение”, за да продължите процеса по
Одобряване/Отхвърляне.
Процесът по проверка на файловете от оператор в печатницата започва след одобрението
им от клиента.
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Начин на преглеждане, одобряване или отхвърляне на страници в Insite
След генериране на VPS-и на страниците, той проверява и Ви информира с и-мейл, ако има проблеми със:
- Съответствие на заявка /поръчка/ и файлове по размер, обем и цветност
- Страници с различен размер и ориентация
- Обекти близо до ножа
- Текстове под 9 pt в композитен черен цвят. При възможност операторът ги привързва към
черен цвят и в този случай Вашето одобрение ще бъде поискано отново
- Други цветове, различни от описаните по поръчка /RGB, Pantone, Lab/
- Наличие/отсъствие на бели полета на местата за лепене
- Елементи в местата с лепилен слой
- Корици - размер и цветност, съответствие на гръбчето спрямо обема, обекти близо до лепенето
Ако се наложи допълнителна обработка /например: несъответствие на цветност, размер, ориентация и т. н./ на файловете от оператор от отдел предпечат, то ще Ви бъде поискано ново одобрение преди стартиране на печата.
За съдържанието на страниците и елементите в тях печатницата не носи отговорност.
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