Guide til pdf ﬁler

Du skal have Acrobat pakken installeret på din computer for at kunne lave pdf ﬁler.
Det er IKKE nok at have Adobe Reader.
Hent vores settingsﬁler på hjemmesiden og installer dem på din computer.
En pdf er en slags elektronisk udskrift, altså et print der ikke kommer ud på papir i
første omgang. Derfor skal pdf ﬁlen laves fra udskrift menuen - man kan ikke bare
vælge “Gem som...”

Windows programmer

Når Acrobat er installeret kan du lave PDF ﬁler fra alle programmer der kan udskrive.
I udskrift menuen vælges Adobe PDF som printer. Tryk på Egenskaber og vælg fanen
Adobe PDF Settings

Vælg Vester_print til
almindelig udprintning.
Hvis du laver andet
skal du selvfølgelig
vælge den tilsvarende
setting.

Gemmer ﬁlen på
skrivebordet

Det er MEGET vigtigt
at denne indstilling er
slået fra.

Adobe programmer

I Adobes egne programmer (InDesign, Illustrator og Photoshop) er Acrobat integreret.
Derfor foregår det lidt anderledes i disse programmer.
I InDesign skal du eksportere til pdf.
I Illustrator skal du gemme som pdf.
I Photoshop skal du gemme som og vælge Photoshop pdf i ﬁlformat.
Fælles er dog, at man får muligheden for at vælge en pdf setting og her skal du igen
vælge vores indstilling som svarer til det du laver. Se evt. vores vejledning til beskæring
og skæremærker

HUSK altid at se din pdf igennem for fejl.
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Guide til beskæring
Du skal først sørge for at dit dokument er lavet rigtigt. Hvis der er farve til kant, så skal
du trække farvebokse og billeder ud over siden. Her et eksempel fra InDesign CS.
På den måde undgår vi at der kommer en lille hvid kant, hvis printet rykker sig lidt under skæring.
Billede eller graﬁk
Sidekant

Det næste er at få Pdf ﬁlen lavet rigtig. Når du eksporterer til pdf er der en indstilling for
“Marks and Bleeds” (Skæremærker og beskæring) som skal indstilles sådan:

Tryk her for at lave
ens beskæring på
alle kanter.

Pdf ﬁlen skal nu gerne indeholde skæremærke og 4 mm. farve eller billede
Dokument efter
skæring
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