Handleiding foutmelding

Formaat 1/3
Wat houdt de foutmelding in?
Je hebt een bestand aangeleverd met een formaat dat niet overeenkomt met het formaat van het bestelde
product. Als je bijvoorbeeld een A4 flyer hebt besteld dien je daadwerkelijk een bestand op het formaat
297 x 210 mm. aan te leveren. Vergeet geen afloop aan het drukwerk toe te passen.

Hoe los ik dit probleem zelf op?
• Je wijzigt jouw bestand naar het juiste formaat. Zie pagina 2 en 3 voor de meest voorkomende formaten.
In het voorbeeld hieronder een A4 flyer (297 x 210 mm.).

A4 Flyer staand

214 mm.
210 mm.

Bewerking
N.v.t.
Bestandsformaat
301 x 214 mm.
Eindformaat
297 x 210 mm.

297 mm.

Tekst- en belangrijke illustratiemarge
5 mm. vanaf het eindproductformaat

301 mm.

Afloop
2 mm. rondom het eindproductformaat

Resolutie
300 dpi
Kleurmodus
CMYK
Bestandstype
cPDF
Extra informatie over dit product:
N.v.t.

Afloop
Een ontwerp dient 2 mm. aan alle kanten groter
aangeleverd te worden dan het uiteindelijke schoon
gesneden formaat. De achtergrond van uw ontwerp moet
in deze 2 mm. doorlopen zodat er geen witte randen op het
uiteindelijke schoon gesneden product zichtbaar zijn.
Tekst- en belangrijke illustratiemarge
Voor een mooi resultaat raden wij aan om teksten en
belangrijke beelden ruim (minimaal 5 mm.) van de rand te
plaatsen.

Voorwaarden - Bestandscontrole
Het controleren van uw aangeleverde bestand(en) gebeurt met Enfocus PitStop Server volgens de specificaties “SheetCmyk_1v3“ van de
van Gent Workgroup, welke in Nederland en Europa als standaard aanleverspecificaties geldt voor de grafische industrie.
Indien uw bestand niet voldoet aan onze technische eisen dan nemen wij contact met u op. We drukken uw order niet, totdat wij van u
(desondanks de mindere kwaliteit) toch goedkeuring hebben ontvangen per email om te gaan drukken dan wel een nieuwe bestand
van u ontvangen welke wel aan onze technische eisen voldoen. Als u niet tijdig reageert dan kan dit tot gevolg hebben dat uw order later
geleverd wordt.
Afwijkingen in uw document (het niet voldoen aan onze aanleverspecificaties) zoals omschreven staat op onze website
(www.flyersonline.nl/aanleveren) kunnen tot gevolg hebben dat de levering later plaatsvindt dan aangegeven op uw bestelformulier.
Flyersonline is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor inhoudelijke fouten in de door u aangeleverde bestanden. U bent altijd
verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en het goed tot uitdrukking komen van het ontwerp.

Ik laat het probleem oplossen door FlyersOnline. Wat is het risico?
Wij kunnen jouw bestand altijd verkleinen van bijvoorbeeld A3 naar A4. Dit levert geen kwaliteitsverlies op.
Wanneer je wenst jouw bestand te vergroten dan kan dit alleen met maximaal 5%.
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Formaat 2/3
Benaming
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Schoongesneden
1189 x 841 mm.
841 x 594 mm.
594 x 420 mm.
420 x 297 mm.
297 x 210 mm.
210 x 148 mm.
148 x 105 mm.
105 x 74 mm.
74 x 52 mm.

Formaat
Uitgevouwen
-

A4 long
A5 long
A6 long
A7 long

420 x 148 mm.
297 x 105 mm.
210 x 74 mm.
148 x 52 mm.

-

424 x 152 mm.
301 x 109 mm.
214 x 78 mm.
152 x 56 mm.

Visitekaartje
Klapkaartje staand
Klapkaartje liggend

55 x 85 mm.
55 x 85 mm.
55 x 85 mm.

110 x 85 mm.
55 x 170 mm.

59 x 89 mm.
114 x 89 mm.
59 x 174 mm.

Carre Large
Carre Medium
Carre Small
US

210 x 210 mm.
148 x 148 mm.
100 x 100 mm.
100 x 210 mm.

-

214 x 214 mm.
152 x 152 mm.
104 x 104 mm.
104 x 214 mm.

EA5/6
EA5
EA4
C4

110 x 220 mm.
156 x 220 mm.
220 x 312 mm.
229 x 324 mm.

Enveloppen
-

A4 staand
A4 liggend
A5 staand
A5 liggend
A6 staand
A6 liggend
US staand
US liggend
Carre Medium

Folders tweeluik (4 pagina’s)
297 x 210 mm.
420 x 297 mm.
210 x 297 mm.
210 x 594 mm.
210 x 148 mm.
297 x 210 mm.
148 x 210 mm.
148 x 420 mm.
148 x 105 mm.
210 x 148 mm.
105 x 148 mm.
105 x 297 mm.
100 x 210 mm.
200 x 210 mm.
210 x 100 mm.
100 x 420 mm.
148 x 148 mm.
297 x 148 mm.

Inclusief afloop
1193 x 845 mm.
845 x 598 mm.
598 x 424 mm.
424 x 301 mm.
301 x 214 mm.
214 x 152 mm.
152 x 109 mm.
109 x 78 mm.
78 x 56 mm.

-

424 x 301 mm.
214 x 598 mm.
301 x 214 mm.
152 x 424 mm.
214 x 152 mm.
109 x 301 mm.
204 x 214 mm.
104 x 424 mm.
301 x 152 mm.

FO versie 2 2013

Handleiding foutmelding

Formaat 3/3
Folders drieluik zigzagvouw (6 pagina’s)
Schoongesneden
Uitgevouwen
297 x 210 mm.
630 x 297 mm.
210 x 148 mm.
444 x 210 mm.
148 x 210 mm.
630 x 148 mm.
148 x 105 mm.
315 x 148 mm.
105 x 148 mm.
444 x 105 mm.
100 x 210 mm.
300 x 210 mm.
210 x 100 mm.
630 x 100 mm.
210 x 210 mm.
630 x 210 mm.
148 x 148 mm.
444 x 148 mm.

Benaming
A4 staand
A5 staand
A5 liggend
A6 staand
A6 liggend
US staand
US liggend
Carre Large
Carre Medium

Inclusief afloop
634 x 301 mm.
448 x 214 mm.
634 x 152 mm.
319 x 152 mm.
448 x 109 mm.
304 x 214 mm.
634 x 104 mm.
634 x 214 mm.
448 x 152 mm.

Folders drieluik wikkelvouw (6 pagina’s)
LET OP: Dit product eist extra aandacht. De pagina (flap) dat naar binnen wordt gevouwen dient 3 mm.
kleiner opgemaakt te worden. Dit i.v.m. met het goed kunnen dichtvouwen van de folder.
A4 staand
A5 staand
A5 liggend
A6 staand
A6 liggend
US staand
US liggend
Carre Large
Carre Medium

297 x 210 mm.
210 x 148 mm.
148 x 210 mm.
148 x 105 mm.
105 x 148 mm.
100 x 210 mm.
210 x 100 mm.
210 x 210 mm.
148 x 148 mm.

627 x 297 mm.
441 x 148 mm.
148 x 627 mm.
312 x 148 mm.
441 x 105 mm.
297 x 100 mm.
627 x 100 mm.
627 x 210 mm.
441 x 148 mm.

631 x 301 mm.
445 x 152 mm.
152 x 631 mm.
316 x 152 mm.
445 x 109 mm.
301 x 104 mm.
631 x 104 mm.
631 x 214 mm.
445 x 152 mm.

VOORBEELD: Folder drieluik A4 met wikkelvouw. Spiegel de template horizontaal voor de resterende 3
pagina’s.

297 mm.

627 mm.

Deze pagina wordt naar binnen gevouwen.

Achterzijde.

Voorzijde.

207 mm.

210 mm.

210 mm.
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