
Aanleveren van PDF vanuit Quark Xpress 6.5
Waar op letten in de opmaak in Quark
- opmaak en beelden in CMYK en of grijswaarden (300dpi). 
- Bitmap beelden minimum 1200dpi
- opmaak in juiste formaat
- kijk na of er voldoende afloop is
- Alle overdruk voorzien in de opmaak, dus zwarte tekst, vullingen en streek (lijnen) in overdruk zetten in opmaak.  
   Let op dat je geen verkeerde dingen in overdruk of overlap zet, dit kan ongewenste resultaten opleveren.

Waar op letten bij het maken van PDF (via een Postscript en Distiller)
- Acrobat distiller moet geïnstalleerd zijn op het systeem. We maken vanuit van Quark Xpress een Postscript en  
   distillen (omzetten) deze naar een pdf via Acrobat Distiller 8.0
- alle lettertypes insluiten, lettertypes in illustraties omzetten naar outlines
- alle beelden insluiten in de opmaak
- alle kleuren omzetten naar CMYK (tenzij de kleuren die als PMS gedrukt moeten worden)
- PDF met afloop van minimum 5mm aanmaken
- PDF met snijtekens maken die minstens 15 pt van de paginarand staan.
 voorbeeld:   opmaak is 163 x 88 mm (opgekregen van drukkerij),  
   om pdf aan te maken: documentformaat + 30 mm

Printer aanmaken om pdf te maken vanuit Quark Xpress
1 Zorg ervoor dat een goede PPD (printerdriver) op je systeem geïnstalleerd is. 
 Heb je geen goede PPD, dan kan je deze downloaden via deze link. 
 Unzip dit bestand (software nodig om te unzippen. Kies Mac OS X software of Windows software), 
 het bestand “ADPDF7.PPD” naar de map kopieren waar de ppd drivers van QuarkXpress zitten 
 (in QuarkXpress, menu “Functies” -> PPD manager)
 

 

www.wimproost.be/files/Adobe_PDF7_PPD.zip
http://www.zipeg.com/mac.video.html
http://www.zipeg.com/win.video.html
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2 Instellen van de Printer
 Kies hier Adobe PDF 8.0, door de installatie van Adobe Acrobat Distiller 8 is deze beschikbaar. Is deze niet  
 beschikbaar, dan kan je deze toevoegen via de “systeemvoorkeuren” in mac osX. Kies “afdrukken en faxen” en  
 voeg een printer toe (a). Bij “standaardkiezer” kies voor PDF en voeg toe b. 

Postscript aanmaken vanuit Quark Xpress 
3 > Bestand
 > Print, je komt terecht op “opmaak”.
 a ”Print lege pagina’s”
  Vink deze optie aan indien je 
  ook lege pagina’s in je pdf wil,
  die ook in je opmaak zitten. 
 b ”Paginavolgorde” 
  (Alle, even of oneven pagina’s)
 b ”Registratie” gecentreerd en Afstand 15pt.

4 de instellingen van dit printverster.
 a ”Printerbeschrijving”
  Kies Adobe PDF 7.0 
 b ”Papierformaat” 
  Kies voor “eigen instellingen” opmaak is 
  88 x 163 mm (opgekregen van drukkerij), 
  om pdf aan te maken: documentformaat 
  en + 30 mm voor de afloop.
  100% (niet vergroten of verkleinen)
  en pagina in het midden.

4 printvenster “Uitvoer”.
 a ”Printkleuren” DeviceN
 b ”Resolutie 2400DPI en frequetie 175LPI
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4 printvenster “Opties”.
 a ”Gegevens” Clean8Bit
 b ”EPS zwart overdrukken”
        TIFF-uitvoer met volledige resolutie 

5 printvenster “Aflopend”.
 a Symmetrisch aflopen en minimum 5mm.

5 printvenster “OPI”.

5 printvenster “voorbeeld”.
 Als alles goed is, klik dan op “Printer”
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5 printvenster “Printer”. Kies onderaan
 “Bewaar PDF als Postscript” 

5 Bewaar de Postscript in de “in” map van 
 Acrobat Distiller (deze optie is enkel beschikbaar als je
 de watched folders ingesteld hebt in Distiller.

 

Pdf aanmaken van Postscript dmv Acrobat Distiller
1 Open Acrobat Distiller en kies de 
 standaardinstellingen PDF/X-1a:2001
 Sleep de pdf op de Distiller.
 Bij fouten, beelden en lettertypes controleren
 in de opmaak.

2 Pdf nog eens doorlopen en nakijken of kleuren en pagina formaat kloppen.


