FTP/FILHANTERING
Filformat
Spara alltid dina original vektoriserade i formatet .eps (eller .pdf-format)
Spara alla original i skala. Originalen skall, om möjligt, vara angivna med PMS-färger.
Tänk på att alltid bryta ner alla typsnitt till banor (skapa textkonturer - create outlines).
Detta gäller även om du sparar ditt original i PDF-format.
Har du inget original kan vi givetvis hjälpa till med framställningen mot en originalkostnad.
En bild i formatet .jpg, .bmp eller .gif kan se bra ut på ett visitkort eller liknande, men vid print/skär måste
orginalet vara i vektoriserat eps-format dels för att bilden skall bli skarp i linjerna och dels för att vid utskärning
av texter i folie måste man dessutom ha skärlinjer som ska följas och dessa skärlinjer finns endast i
vektoriserat .eps-format.
Färger
När du skickar filer till oss vill vi att du anger PMS-färger i originalet för att slutresultatet skall stämma
överens med dina förväntningar. Är du osäker på färgen, eller om du inte har en PMS-färg, ta med ett färgprov
till oss på något du tidigare tryckt, etc. Färger har ett par olika "system" som används inom olika område.
FTP - filöverföring
Vid tyngre filer som ej kan skickas via e-post så föredrar vi att filerna läggs upp på vår FTP-server.
Hör av dig till oss innan så skickar vi användarnamn och lösenord.
Givetvis så går det även bra att lägga filen/filerna på CD- eller DVD-skiva och skicka med vanlig post.
Uppladdning via FTP med en FTP-klient:
För att ladda upp via FTP behöver du en FTP-klient, exempel på gratis FTP-klienter för windows är:
Filezilla - http://filezilla.sourceforge.net/ - eller SmartFTP - http://www.smartftp.com/
Uppladdning via webläsaren:
Använd följande länk ftp://ftp.zynaz.com/, följ sedan insruktionerna nedan.
Klicka på "Visa" och sedan på "Öppna FTP-platsen i Utforskaren".
OBS! Är du osäker på hur du ska göra, kontakta oss så kan vi snabbt hjälpa dig
Skriv in användarnamn och lösenord, klicka sedan på "Logga in".
- Du får nu upp ett fönster dit du kan antingen "dra-och-släppa" dina filer eller kopiera som vanligt.
- Skapa gärna en ny mapp med ert företagsnamn för att underlätta för oss.
- Lägg upp önskat material i den skapade mappen.
När ni har laddat upp filerna, var god meddela oss via e-post eller telefon:
Telefon: 040-23 83 88
E-post: info@freseskyltar.se
Besöksadress: Bariumgatan 13, 213 64 Malmö
Tel: +46 (0)40 - 14 32 70, Fax: +46 (0)40 - 14 32 79
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