Ohjeet
Aineiston toimitus
Aineiston toimitus DVD- tai CD-levyllä, USB muistitikulla, sähköpostitse (alle 15 Mb), FTP-siirtona tai PixLoad-palvelun
kautta.

DVD tai CD-levyllä / USB muistiformaatissa:
•

Lähetä aineisto lähetillä (arkisin klo 8-16) tai postitse osoitteeseen:
Pixmill Group Oy
N.N. (yhteyshenkilösi myynnissä)
Lirokuja 4
00940 Helsinki

Sähköpostilla:
•
•

Siirrä alle 15 Mb kokoiset aineistot sähköpostitse yhteyshenkilöllesi.
Voi olla että organisaatiosi rajoittaa lähetettävien postien kokoa, tällöin sinun täytyy olla yhteydessä omaan IT-tukeesi.
Voit myös käyttää FTP:tä tai postittaa meille CD/DVD:n.

FTP:llä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siirrä FTP:llä yli 15 Mb kokoiset aineistot osoitteeseen ftp.pixmill.fi
Käyttäjätunnuksen ja salasanan saat yhteyshenkilöltäsi
Pakkaa aineisto (esim. .zip tai .sit), erityisesti jos siirrät kansioita
Toivomme että käytät FileZilla ohjelmaa PC:llä tai Mac:llä (lataa FileZilla)
Kokonaisen kansion siirtäminen / uuden kansion luominen palvelimellemme ei ole
tietoturvasyistä mahdollista.
Voi olla että oma organisaatiosi estää lähtevät FTP yhteydet, tällöin sinun täytyy olla yhteydessä omaan IT-tukeesi
tai käyttää sähköpostia tai dvd/cd:tä aineiston toimittamiseen.
FTP-siirtoprotokolla kuvatiedostoissa on ohjelmasta riippuen binary / raw & passive transfer). Muista, että omat
palomuuriasetuksesi saattavat vaikuttaa siirron toimivuuteen.
Nimeä lähettämäsi aineisto mahdollisimman kuvaavasti : esim. yritys x__banderolli_10x3m_010108.zip.
Kun olet siirtänyt aineiston ftp-palvelimellemme, ilmoita aina sähköpostilla yhteyshenkilöllesi
tiedostojen nimet ja mihin työhön aineisto liittyy. Näin varmistat tilauksen nopean ja
asianmukaisen toimituksen.

PixLoad-palvelun kautta
•

Siirry osoitteeseen pixload.pixmill.fi ja seuraa annettuja ohjeita.

Kaikkiin aineistoihin liittyvissä kysymyksissä voi toki myös aina ottaa yhteyttä; PixMillin kuvankäsittelyn ammattilaiset
ovat palveluksessanne. Soita 010 230 7700!

Mac tai PC -aineisto
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokumentti 1:1 kokoisena mikäli mahdollista, muuten skaalaus 50%, 25% jne.
Jos mahdollista, muuta fontit viivoiksi (konvertoi tekstit) tai liitä fonttikansio mukaan.
Linkitetyt kuvat TIFF-, EPS-, PSD- tai JPG-tiedostomuodossa
Kuvaresoluutio yleensä 100-150 dpi 1:1 koossa (Suuret, useamman m2 kokoiset tulosteet aina tapauskohtaisesti
tulostimen, materiaalin, kuva-aiheen ja lopputuotteen katseluetäisyyden mukaan – pyydä tarvittaessa lisäohjeet
Pixmillistä, älä kasvata ”keinotekoisesti” resoluutiota – se ei yleensä paranna lopputulosta)
Huomioi toistuvan JPG-pakkauksen vaikutus kuvan laatuun.
Kuvatiedostojen ICC-profiilit mukaan, oletus CMYK (ISO Coated) ja RGB (Adobe RGB 1998)
Logot ym. skaalattava vektorigrafiikka esim. pdf, .eps tai .ai tiedostoina (huomioi että KAIKKI fontit ovat viivoina /
konvertoitu ja värit pantone/cmyk arvoina).
Corel ja Freehand aineistot toimitetaan PDF muodossa, press quality asetuksilla

Värit
•
•
•
•
•

Suositeltavinta on määritellä värit CMYK-muotoon. Mikäli kuitenkin toimitat RGB-muotoisina, muistathan sisällyttää
ICCprofiilin mukaan. Huom. kaikkia RGB-värejä ei voida tuottaa CMYK-väreillä.
Mikäli väreillä on PMS eli Pantone -värimääritykset liitä ne mukaan.
Toimita ohessa paperi- tai PDF-vedos.
Värivedoksena hyväksymme ainoastaan kalibroidulla, ammattikäyttöön tarkoitetulla tulostimella tehdyn vedoksen.
Adoben ohjelmissa on hyvä käyttää värinhallinta-asetuksina Europe Prepress 3 tai Europe Prepress defaults.

PDF
Aineisto on yleensä järkevintä toimittaa natiiviformaatissa, koska laajan tulostin-, materiaali- ja jälkikäsittelyvalikoiman
vuoksi tiedostoihin joudutaan usein tekemään työnkulun edellyttämiä muutoksia. Täsmälleen sopivan PDF:n tekeminen
on usein monimutkaisempaa.
Mikäli PDF on ainoa vaihtoehto, tulee dokumentin olla oikeassa sivusuhteessa ilman
kulmamerkkejä. Talleta aineisto mieluiten PDF 1.3 versioon. Tämä on luotettavin versio
suurkuvatulostimillemme.
Ns. näyttö eli esikatselu/lowres pdf-versio on hyvä aina toimittaa työn mukana mikäli mahdollista. Nimeä esikatselu/leiska pdf esim. lowres merkinnällä. Asiakas/tilaaja vastaa pdf aineiston tulostuskelpoisuudesta.

Suositeltavat ohjelmat aineiston toimitukseen
•
•
•
•
•
•

Freehand MX, huom. Freehand-tiedostoissa kuvat linkkeinä ja fontit + ICC-profiilit sisällytettynä
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign, package-toiminnolla kasattu paketti sisätäen kaikki linkit sekä fontit konvertoituina
CorelDraw (PC versiot)
Adobe PageMaker ja Quark, ainoastaan EPS-tiedostot

Valmiin materiaalin toimitus
Pixmillin tulostamat työt voidaan toimittaa neljällä eri tavalla:
•
•
•
•

Nouto Pixmillistä (arkipäivinä klo 08.00 – 16.00 / sopimuksen mukaan)
Kotimaassa posti/matkahuolto/Schenker express lähetys & ulkomaille TNT express
Lähettipalvelu arkipäivinä klo 08.00 – 16.00 (pk-seudulla)
Asennettuna asennusosastomme toimesta (sopimuksen mukaan)

Laskutus ja toimitusehdot
Huomautukset työn laatuun on tehtävä välittömästi vian ilmetessä. Pyydämme ystävällisesti toimittamaan reklamaatiot
lisäksi kirjallisesti esim. sähköpostitse tai käyttämällä reklamaatiolomaketta.
•
•
•

Aineistonkäsittely 85€/tunti
Suunnittelu 120€/tunti
Aineiston tarkistus 21,25€/tilaus

•
•
•
•
•

Maksuehto: laskutus 7 pv netto (yritys- ja yhteisöasiakkaat y-tunnuksella)
Laskutuslisä: 7,90 € (alv 0%)
Viivästyskorko: 16%, laskun eräpäivästä
Laskun huomautusaika: 8 pv
Pakkaus- ja lähetyskulut laskutetaan erikseen.

Puhelimessa annetut hinnat ja tarjoukset sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
Sovellamme toiminnassamme Graafisen teollisuus ry:n toimitusehtoja. Lataa toimitusehdot (pdf, 148 kt).

