Drukbestanden controleren
met Acrobat Professional
Wij helpen je je drukbestanden direct foutloos
aan te leveren!
Zelf je drukbestanden controleren, het is met de juiste software heel eenvoudig te
doen! In deze sheet leggen we stap voor stap uit hoe je je bestand op technische
specificaties kan contoleren. Het enigste wat je hier voor nodig bent is Adobe
Acrobat Professional, welke veelal stanaard bij het Adobe CS pakket zit.
Controle stap voor stap
1.

Open je PDF bestand in Adobe Acrobat Professional

2. Klik op “Advanced” en dan “Preflight” of gebruik de
sneltoetst (Schift+Crtl+X) (afb. 1).
3. Kies daarna het tabje “Prepress” in de meeste
gevallen de onderste (afb. 2).
4. Klik daarna op “Sheetfed Offset (CMYK)” en
klik op “Analyze”. Je bestand wordt dan direct
gecontroleerd, de reslutaten worden in hetzelfde
scherm weergegeven.
Afbeelding 1

Lezen van de resultaten
Als de check uitgevoerd is worden de resultaten
weergegeven. Heb je een groen vinkje staan (afb. 3),
dan hoef je niet verder te lezen, je hebt alles perfect
uitgevoerd en je bestand is technisch geschikt. Let wel
op dat je zaken zoals afloop zelf moet controleren!
Daar kijkt deze controle namelijk niet naar.
Heb je roze kruisjes? (afb. 4) Geen nood, wellicht valt
het mee! Op de volgende pagina hebben we de meeste
foutmeldingen met daarbij de oplossing opgesomt. Zie
je andere dingen, bel gerust even met een van onze
ordermanagers die helpen graag verder.
Afbeelding 2
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Meest voorkomende foutmeldingen
Uses device independent color

Resolution of color and grayscale images...

Je hebt wellicht Pantone, RGB kleuren of andere

Je gebruikt in je PDF afbeeldingen (JPG of PNG) deze

exotische kleurruimtes in je bestand zitten. Je moet dit

hebben een te lage resolutie. Natuurlijk kunnen we

corrigeren.

wel drukken met deze foutmelding, maar het komt de
kwaliteit niet ten goede!

Page does not have Trimbox of Artboxes
Acrobat kan geen snijlijnen / document lijnen vinden. Is
niet erg als je zelf 3mm afloop hebt toegevoegd.
Trapped key is not true or false
Dit geeft geen problemen en kan je negeren
Output intent for PDF/X missing
Dit duid erop dat je tijdens het exporteren niet hebt
aangegeven dat je wil opslaan als PDF/x1a:2001.
Verstandig is om dit te controleren / verbeteren.
Transparency used

Compleet juist bestand
Afbeelding 3

Dit is foute boel! Je moet je bestand opnieuw
exporteren als PDF/x1a:2001. Je hebt waarschijnlijk
schaduwen o.i.d. gebruikt die niet goed zijn afgevlakt.
Object uses RGB
Ook hier is het mis! In je ontwerp gebruik je RGB
kleuren, deze moet je omzetten naar CMYK. Als je op
het plusje voor het kruisje drukt zal de pagina te zien
zijn waar dit probleem zit.
Spot color is used

Bestand met fouten

Je gebruikt Pantonekleuren, deze moeten omgezet
worden naar CMYK.

Afbeelding 4
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