Bindit Upload para profissionais

Carregamento cómodo para utilizadores profissionais e avançados.

ATENÇÃO
As especificações do Profiupload não são adequadas para o design online!
Utilize as páginas duplas criadas de acordo com as especificações apenas no
Profiupload!

Crie o seu álbum, por ex. no InDesign, Photoshop ou noutro programa e envie os seus
dados através do nosso Profiupload.
É importante respeitar as nossas indicações.
Uma página dupla = 2 páginas.
É possível produzir álbuns com um número de páginas inferior a 26, no entanto, o preço
aplicado corresponde ao preço base para 26 páginas.
Livros com mais de 140 páginas (70 páginas duplas) ou com opções especiais estão
igualmente disponíveis, mediante solicitação.

E o melhor: os nossos álbuns não têm CÓDIGO DE BARRAS

Oferecemos duas opções de papel para as guardas.
1. Opção – Papel de guarda Bonded Leaf
Para quem pretende começar com uma imagem panorâmica. O papel de guarda é
colado e o álbum transforma-se numa tela de cinema.

Com Bonded Leaf é possível começar de logo com uma imagem panorâmica e o mesmo
se aplica à última página dupla.
Primeira página dupla

Imagem

Página dupla do miolo

Imagem

Última página dupla

Imagem

2. Opção – Papel de guarda Flying Leaf
Para quem pretende desfolhar o papel de guarda. O impacto é agradável e transmite a sensação de um verdadeiro álbum de fotografias.

Ao utilizar Flying Leaf é importante que a página esquerda da primeira página dupla e a
página direita da última página dupla estejam vazias.

Primeira página dupla

Sem fotografia
(deixar vazia)

Imagem

Página dupla do miolo (possibilidade de página panorâmica)

Imagem

Última página dupla

Imagem

Sem fotografia
(deixar vazia)

Especificações das páginas duplas
Aplicável a todos os formatos:
1. Importe sempre os seus dados em sRGB IEC61966-2.1.
2. A fim de manter a correcta sequência, atribua aos ficheiros JPG de páginas duplas um
nome com numeração sequencial (001, 002, ..., 011, 012, ...). Carregue os JPG´s num ficheiro ZIP no Profiupload.
3. Num documento PDF, o próprio PDF determina a sequência das suas páginas.
4. Não coloque elementos nos bordos da página, pois podem resultar falhas de sobreposição ou cortes em elementos importantes.
5. Por favor anexe o documento sem marcas de corte!
Em pixels ou cm incluem a margem de corte

Página dupla A3

(Medida final do bloco de livros após corte 42,0 cm x 29,7 cm)

Largura x Altura Pixel ou cm

Resolução em dpi

Largura x Altura Pixel ou cm

300

A margem de 21 Pixel ou 0,3 cm é
recortada ao redor
da página dupla
e foi tomada em consideração
na medida indicada

9992 x 3579 Pixel ou 84,6 x 30,3 cm
As medidas da página dupla

incluem a margem de corte

Página dupla A4, A5 & Piccolo

(Medida final do bloco de livros após corte 29,7 cm x 21,0 cm)

Largura x Altura Pixel ou cm

Resolução em dpi

Largura x Altura Pixel ou cm

300

A margem de 21 Pixel ou 0,3 cm é
recortada ao redor
da página dupla
e foi tomada em consideração
na medida indicada

7087 x 2551 Pixel ou 60 x 21,6 cm
As medidas da página dupla

incluem a margem de corte

Página dupla 30 x 30, 21 x 21, Mini & Piccolo

(Medida final do bloco de livros após corte 29,7 cm x 29,7 cm)

Largura x Altura Pixel ou cm

Resolução em dpi

Largura x Altura Pixel ou cm

300

A margem de 21 Pixel ou 0,3 cm é
recortada ao redor
da página dupla
e foi tomada em consideração
na medida indicada

7087 x 3579 Pixel ou 60 x 30,3 cm
As medidas da página dupla

incluem a margem de corte

Atribua um nome aos seus ficheiros JPG de páginas duplas com numeração sequencial (001, 002,
..., 011, 012, ...) e envie as páginas duplas JPG num ficheiro ZIP.

Em caso de dúvida: envie um email para info@bindit.de ou contacte a nossa oficina.
			
Estamos ao seu dispor através do número +49 (0)40 875 0 9800 nos
			
dias úteis entre as 9.00-16.00 horas.

Verificação de provas Bindit
Instalar perfil ICC no Mac
Programas Adobe

Para programas Adobe, o perfil ICC deve ser copiado para a pasta: Library\Application_Support\
Adobe\Color\Profiles.

Outros programas (ex. Quark Express)

Para outros programas para além do Adobe, o perfil ICC deve ser copiado para a pasta: Ordner
Library\Colorsync\Profiles. É também aqui que os aliases para o perfil Adobe se encontram.

ICC Profil unter Windows installieren
Programas Adobe

Para programas Adobe, o perfil ICC deve ser copiado para a pasta: C:\Programme\
Gemeinsame_Dateien\Adobe\Color\Profiles

Outros programas (ex. Quark Express)

Para outros programas para além do Adobe, o perfil ICC deve ser copiado para a pasta: Windows\
System32\Spool\Drivers\Color abgelegt werden.

Dica

Para Windows, as definições de cores com direitos de administrador podem ser feitas com um
clique direito em Perfil > instalar Perfil e copiadas para um directório.

Utilizar Perfil ICC em programas Adobe
No Photoshop, a opção do menu “Mais opções” deve ser activada. No Illustrator e InDesign, deve
ser activada a opção do menu „Modo avançado“.

Dicas para definição de cores
Espaço de trabalho de cor: sRGB IEC61966-2.1
Para aparelhos simuladores: Fuji CA QSS 5 6000

Tem mais questões? Ligue-nos! +49 40 875 0 9800
Ou envie-nos um email para: info@bindit.de

