
En trykklar PDF vil sige:

• 3 mm beskæring
• Skrifter embedded
•  Tekst m.m. som skal være sort (ren sort og ikke registersort)
• Korrekt format og orientering
• Enkelt sidet (ikke opslag)
•  Billeder i CMYK (med korrekt profil til enten bestrøget eller ubestrøget papir)
•  Højtopløste billeder (optimalt 300 dpi – minimum 200 dpi)

Joboptions til InDesign

Til at generere en korrekt trykklar PDF kan du 
bruge vores joboptions til InDesign.

De kan downloades på vores hjemmeside. Det 
findes én joboptions til bestrøget papir og én til 
 ubestrøget papir.  

Det er meget vigtigt, at det er den rigtige der 
bruges i forhold til papirkvaliteten, da resultatet 
bliver meget anderledes end forventet, hvis der 
bruges en forkert profil.

Installation:

1: Filen du har downloadet er komprimeret (ZIP) 
og skal først pakkes ud.
2: Åbn InDesign og vælg „Define“ under „Adobe 
PDF Presets“ i File-menuen
3. Her kan du nu „Loade“ profilen, som du lige
har downloadet og udpakket.

Herefter skal du vælge Specialtrykkeriets job-
options næste gang du skal lave en PDF til os.

Har du spørgsmål til generering af pdf-filer 
er du velkommen til at ringe til  
Rikke Kvisgaard Laursen på tlf. 87 26 10 51

Vi anbefaler at du bruger følgende 
icc-profiler:

Bestrøget papir: ISOcoatedv2.icc
Ubestrøget papir: ISOuncoated.icc

Disse profiler kan downloades 
fra vores hjemmeside.

icc-profiler

Når du skal generere en trykklar pdf-
fil anbefaler vi at du bruger vores 
 joboptions til hhv. bestrøget og  
ubestrøget papir. 

Disse kan downloades fra vores hjemme-
side.

OBS: For at billederne konverteres korrekt 
med disse job options, skal du have instal-
leret de anbefalede icc-profiler.

joboptions

Trykklare PDF-filer kan uploades til 
http://ftp.specialtrykkerietarco.dk

Til gæstemappen er password: gaest og 
brugernavn: gaest

Hvis du har din egen mappe, får du  
password og brugernavn af din projekt-
leder.

FTP-server

Trykklare pdf-filer til Specialtrykkeriet Arco

http://ftp.specialtrykkerietarco.dk



