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Bevezető 
 
A több vállalaton átívelő, láncszerű szolgáltatásoknál a fokozott ellenőrzés és a megelőző 
egyeztetés nélkülözhetetlen. A legtöbb probléma, anyagleadáskor (munka átadáskor) keletkezik, 
amikor külső forrásból kapunk nyomdakész, ill. a legtöbb esetben 
nyomda „félkész” állományokat. Ezeket gyárthatóvá kell alakítanunk, az információtartalom 
megóvása mellett. 
A leadott elektronikus állományokban és alapanyagokban, számos feltételnek kell teljesülni, 
hogy minőségi nyomat készülhessen (ezt nevezzük nyomdakész állománynak). Az anyagleadási 
elsősegélycsomag segíti az együttműködést azzal, hogy 
az anyagleadás feltételeit és az égető problémák orvoslási lehetőségeit ismerteti. A csomag 
útmutói nem nyomdaspecifikusak, a legtöbb környezetben felhasználhatóak. 
A csomag útmutatói önálló modulokként használhatóak, egy aktuális probléma megoldására. 
Nem szükségszerű a technikai részleteket pontos ismerete, csupán a megfelelő modult kell 
felhasználni az adott probléma kezelésére, vagy elkerülésére. 
Tájékoztatásunk azt a célt szolgálja, hogy partnereink segítségével valóban olyan minőségű 
kiadvány készüljön el, amilyet elképzeltek, és amihez mi is büszkén adhatjuk nevünket. Ehhez 
nélkülözhetetlen ügyfeleink és minden munkatársunk segítsége. 
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 Általános anyagleadási feltételek 
 
Tisztelt Partnerünk! 
 
Tájékoztatónk azt a célt szolgálja, hogy az alábbiakban megadott információk, paraméterek segítségükre 
legyenek a zökkenőmentes együttműködésben. A felmerülő kérdésekben pedig készséggel állunk  
rendelkezésükre. 
 
 
Technikai paraméterek: 
 
Fájlformátum: Nyomdakész CMYK Composite PDF, vagy Composite PostScript, (az alábbi 
feltételekkel). 
 
Képek: CMYK, 300 DPI, lehetőleg jpg tömörítés nélkül. 
 
Fontok: Az állományban lévő összes font legyen beágyazott, vagy legörbézett. 
 
Szöveg: A tartalmi és nyelvtani hibákért, korrektúrázás, jóváhagyás után nem áll módunkban 
felelősséget vállalni. 
 
Színek: Kérjük, csak a ténylegesen nyomásra kerülő színek legyenek az anyagban, direkt színek 
alkalmazásakor kizárólag csakis a megfelelő elemek (objektumok, fontok, képek...) legyenek direkt 
színben megadva, (melyek, a megrendelésben is direkt színként szerepelnek.) A felesleges direkt színeket 
kérjük 
CMYK-színrendszerbe átalakítani. UV-lakk, effektlakk illetve stancforma használata esetén, kérjük ezeket 
a rétegeket direkt színként (külön színkivonaton) megadni. 
 
Oldalak: Az oldalakat vágójelekkel, passzerjelekkel és szükség esetén hajtás-, bígelés-, 
perforálásjelekkel kérjük leadni. 
Több oldalas anyagok, prospektusok, könyvek leadásakor a belíveket és a borítót külön file-ban kérjük. 
A borító oldalait (B4-B1 borító külső oldal, B2-B3 belső oldal) oldalpárban, a belíveket oldalanként, 
tehát nem oldalpárban egyetlen egy file-ban kérjük. 
Ha a kiadvány üres oldalt tartalmaz, az a leadott állományban is a megfelelő helyen szerepeljen. 
Ragasztókötés esetén a gerinc és az esetleges nyitó bígelés méretét a borító oldalpár méretébe bele 
kell számolni. Írkafűzés esetén az oldalak számának 4-gyel oszthatónak kell lennie. 
 
Méretek: A megrendelésben meghatározott méret szerint kérjük a leadott állományok méretezését. Kifutó 
esetén + 5-5 mm-es ráhagyást kérünk. 
 
Anyagellenőrzés folyamata: 
Az általunk javasolt PDF készítési és ellenőrzési folyamat: 
Az elkészített PostScript állományból Adobe Distiller (7-es) alkalmazásával és a mellékelt konvertálási 
profillal (xerox_standard_gyartasra.joboptions) készülhet nyomdakész PDF (lásd PDF 
készítési útmutató*). 
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Kerülni kell a közvetlen PDF exportálást, PDF-ként való mentést, mert ez nagyon sok előre 
kiszámíthatatlan hibát eredményez. 
A műszaki ellenőrzés automatikusan megoldható az Adobe Acrobat Professional preflight moduljával. 
Egy általunk készített ellenőrző lista segítségével (xerox_anyagvizsgálat.kfp) könnyedén felkutathatóak a 
jellegzetes hibák. A kiírt hibákra rákattintva megjelenik a problémás elem, amit javítani kell a nyitott 
állományban. A hibákról riport készíthető, ami tételesen felsorolja és megmutatja a hibákat 
(lásd PDF ellenőrzési útmutató). 
 
Adathordozók: Minden elterjedtebb file formátumot tudunk fogadni és felhasználni, e-mailen (10 MB), 
FTP-n, CD-n, DVD-n, USB eszközön keresztül  PC platformra. Az állomány fogadást és  
információfeldolgozást könnyíti, ha a küldeményben nincs az aktuális munkára, megrendelésre vonatkozó 
file, illetve információ. 
 
Mellékletek: Segítségünkre lehet, ha forgatókönyvet, nyomatmintát, hajtásmintát, vagy strukturális 
tervet, illetve látványtervet kapunk, az ellenőrzés miatt, különböző megjelenési hibák elkerüléséhez és 
bonyolultabb munkák megértésének, kivitelezésének érdekében. 
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Anyagleadási útmutatók 
 
Adathordozók 
Minden elterjedtebb file formátumot tudunk fogadni és felhasználni, e-mailen (10 MB), FTP-n, CD-n, 
DVD-n, USB eszközön keresztül PC platformra. Az állomány fogadást és információfeldolgozást 
könnyíti, ha a küldeményben nincs az aktuális munkára, megrendelésre vonatkozó file, illetve 
információ. 
 
Források, szükséges összetevők biztosítása 
Egy általános kiadvány a következő összetevőkből épül fel: betűk, számok, szimbólumok, szöveg, 
fontok; grafikai elemek, rajzok, táblázatok, ábrák, grafikonok; képek; színek; oldalszerkezet (layout); 
egyéb speciális összetevők (pl. stancgörbe, lakkréteggörbe). Ezek az összetevők a kiadvány 
alkatrészei, amit forrásnak nevezünk. A forrásokat biztosítani kell, hogy a az előkészítési feladat 
maradéktalanul elvégezhető legyen. 
 
Zárt állományok 
Minden szükséges összetevőt a zárt állományok (PS, PDF) tartalmaznak, melyeknek megfelelő 
használata biztonságos anyagleadást eredményez, ezért részesítjük előnyben a zárt állományok 
fogadását. A megfelelően elkészített zárt állományok (nyomdakész állományok) a kiadvány végső 
elektronikus eredetijét képezik (un. softproof), ami lehetővé teszi az elektronikus formában történő 
jóváhagyást, imprimálást (lásd zárt állomány anyagleadása). 
 
Nyitott állományok 
A nyitott állományok a szerkeszhető file-ok (QuarkXpress, Adobe Indesign, CorelDraw, Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Word stb. file-jai), melyekből PS írás során készülnek a zárt 
állományok. A nyitott állományok nem tartalmaznak magukban minden szükséges összetevőt, ezeket 
mellékelni kell. Sajnos a források néha lemaradnak, nem kapunk meg mindent. A problémát a 
források automatikus kigyűjtésével és mellékelésével a QuarkXpress-nél collect, Adobe Indesign-nál 
package, Corel Draw-nál service boreau stb. műveletek elvégzésével lehet megoldani. Gyakori hiba a 
fontok mellékelésének elmaradása (lásd nyitott állomány anyagleadása). Ha anyagleadáskor nyitott 
állományt kapunk, akkor azt zárt állományként (PDF) el kell fogadtatni a küldő féllel, mivel ez 
képezi a kiadvány végső elektronikus eredetijét. 
 
Fontok biztosítása 
Amikor a dokumentum egy másik számítógépre kerül, nem biztos, hogy rendelkezik a megfelelő 
betűtípussal, hosszabb szövegek széttördelődnek, nem úgy mutatkozik meg a kiadvány, ahogy azt a 
küldő fél tervezte. Ezért nyitott állományoknál a fontokat mellékelni, vagy legörbézni szükséges, így 
az állomány fogadásakor nem hiányzik semmilyen betűtípus (lásd nyitott állomány leadás). 
Ha a Macintosh platformon használt fontok PC-s környezetbe kerülnek, pl. FTP, E-mail, CD/DVD 
írásnál, használhatatlanná válhatnak az eltérő filekódolás miatt, ezért azokat küldés előtt Macintoshon 
be kell tömöríteni. Zárt állományoknál a fontok beágyazása szükséges, PostScript írás és PDF 
konvertálás során (lásd PS írási, útmutató). 
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Szövegeredeti 
A kiadvány szerkesztéséhez, tervezéséhez, a szövegeredetit (leadott szöveges állományt, pl. Word 
dokumentum), amennyiben megoldható, végleges tartalommal kérjük. A szöveg első korrektúráját 
lehetőség szerint a szövegeredeti leadása előtt érdemes elvégezni, mert így jelentős munkaidő 
megtakarítható. 
(Természetesen a kiadvány szerkesztése közben is lehetnek korrektúra fordulók.) A tartalmi és 
nyelvtani hibákért, korrektúrázás, jóváhagyás után nem áll módunkban felelősséget vállalni. 
A szövegeredetit nem szükséges megformázni, csak a kiemeléseket megadni (pl. félkövér 
betűváltozattal) mivel a tördelést, kiadványszerkesztő programokkal végezzük. 
 
Képek 
A képek megfelelő felbontása nagyon fontos a minőségi nyomatok készítéséhez. A felbontás 
mértékegysége a DPI (dot/inch, 1 inch-re jutó képpontok száma). A megfelelő felbontás 250-300 
DPI. 
Az interneten felhasznált és onnan letöltött képek, nem megfelelő felbontásúak (72 DPI) minőségi 
nyomatok készítéséhez. A másik lehetőség a megfelelő felbontás eléréséhez, az interneten 
(képernyőn) megjelenő képméret kb. negyedével kell számolni. Fontos kritérium a képek 
színrendszere. Nyomdai felhasználáshoz, a küldő félnél ellenőrizhető, CMYK színrendszerű képek 
szükségesek, mert az RGB színrendszerű képeket át kell konvertálni CMYK rendszerbe, aminek 
folytán a színek változhatnak. A jpeg tömörítés helytelen használata ronthatja a képek minőségét, 
ezért jpeg képeket érdemes belenagyítással ellenőrizni (túltömörítés, képzaj). 
 
Oldalak 
Több oldalas anyagok, prospektusok, könyvek leadásakor a belíveket és borítót külön file-ban kérjük. 
A belíveket oldalanként, tehát nem oldalpárban egyetlen egy file-ban kérjük. A kilövést, felterítést, 
addírozást mi végezzük, mert ez mindig esetfüggő (kötészet). Írkafűzésnél az oldalak számának 4-
gyel oszthatónak kell lennie. Keménytáblás kötésnél, egyeztetés szükséges. A kiadvány üres oldala, a 
leadott állományban is a megfelelő helyen legyen, így elkerülhető az esetleges félreértés. 
 
Méretek 
Egy kiadványnak többfajta mérete van, mivel a nyomdaipari sorozatgyártásnál, a technológiából 
eredően, ráhagyásokat és különböző jeleket kell megadni, melyeknek helyet kell biztosítani. Az 
oldalméretezés, már a kiadvány szerkesztésének első pillanatától kezdve fontos dolog. A méretezés a 
készméretből (vágott méret) indul ki, erre kell rászámolni a különböző méreteket. Hajtást igénylő 
kiadványoknál a méretezést nyitott, kiterített méretre, vagy hajtott méretre is meg lehet adni. Vigyázat 
ez félreértésekhez vezet, érdemes előre egyeztetni ill. strukturális tervet, táblarajzot mellékelni (lásd 
dokumentum beállítási útmutató). 
 
Színek 
A nyomdaiparban általánosan 4 színt használunk. C cyan=cián, M magenta=bíbor, Y yellow=sárga, 
K (key) black=fekete. A 4 színből többnyire minden szín kikeverhető. Az általános nyomdaipari 
feldolgozáshoz a fent ismertetett 4 színre kell bontani a felhasznált színeket, amit színrebontásnak, a 
felbontott színeket színkivonatnak nevezzük. A színrebontás történhet az anyagot leadó félnél, ekkor 
színrebontott (separated, szeparált) anyagot használunk és történhet a nyomdában is, ekkor összetett 
(composite, kompozit) anyag szükséges. Gyakori hiba, hogy a kompozit anyagleadás esetén a 
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színrebontás ellenőrzése elmarad és a nyomdai feldolgozásnál derül ki a hiba. Ofszet nyomásnál 
direkt színeket használunk (pl. Pantone színek), amennyiben nem keverhető ki a 4 alapszínből a 
kívánt szín (pl. ezüst, arany, UV-zöld, fehér stb.), vagy pontos szín biztosításra van szükség (pl. 
cégarculat, márkajelzés, logo), ill. gazdaságossági szempontok miatt szükségeltetik a direkt színek 
használata (1-2 színt tartalmazó kiadvány). A direkt színeket a 4 alapszín mellett is lehet használni 
(színbiztosítás), vagy az alapszínek nélkül is (gazdaságosság), a lényeg a színkivonatok megfelelő 
száma. Gyakori hiba az 1-2 direkt színt tartalmazó anyag 4 színesként való előkészítése, illetve a 4 
színes anyagban felejtett direkt színek. Digitális nyomásnál a direkt színek is 4 színbe bontódnak, 
használatuk csak szimuláltan alkalmazható. (lásd PS írási útmutató) 
 
Színkezelés (colormanagement, színprofilok) 
Különböző eszközök (számítógép, monitor, szkenner, nyomtató, nyomdagép...), különbözőképpen 
értelmezik a színeket, ezért a helyes színmegfeleltetés érdekében ún. colormanagement, színkezelés 
használata ajánlott. Kiadványszerkesztő, grafikai és képszerkesztő programokban az esetleges CMYK 
színrendszerbe való átalakításkor a nyomdai színprofilok használata fontos. 
A színek egységes értelmezéséhez eszközkalibráció szükséges, amennyiben ez nem megoldható, 
kielégítő színkezelést lehet kialakítani általános felhasználáshoz az ISOcoated FOGRA 27, vagy 
EUROSCALE Coated v2 CMYK színprofilok használatával. A színprofilok használata az Adobe 
termékeknél egységesítve van, ezért a Europe Prepress 2 beállításcsomag (minden Adobe programban 
megadva, beleértve az Acrobat Professional programot is) használatával elérhető a közel egységes 
színkezelés. A monitorokon látható színek megjelenése monitoronként más és más, ezért a megfelelő 
színek biztosításához proof ill. próbanyomat szolgáltat bizonyosságot. 
 
Nyomtatott mellékletek 
Fontos forgatókönyvet, nyomatmintát, hajtásmintát, vagy strukturális tervet, illetve látványtervet 
küldeni, az ellenőrzés miatt, különböző megjelenési hibák elkerülésének és bonyolultabb munkák 
megértésének, kivitelezésének érdekében. Forgatókönyv küldésekor, a több oldalas kiadványok, 
könyvek esetében az üres oldalak, oldalsorrend, előzék kezdő és vég oldalak, borító pontosítása 
nagyban hozzájárul a megfelelő kivitelezéshez. Egy előző gyártásból eredő nyomatminta küldése 
segíthet a helyes színbeálláson, az alkalmazandó papír kiválasztásán. A hajtásminta a több hajtást 
igénylő anyagoknál kiemelten fontos. A strukturális terv és a látványterv, bonyolultabb kivitelű 
termékeknél segít a megértésben, (pl. stancolt termék, csomagolás stb. ). 
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Nyitott állomány anyagleadása 
 
A nyitott állományok, szerkeszthető file-ok, egy adott programhoz kötött dokumentumok. 
Ezek a programok lehetnek pl. Adobe Indesign (*.indd), Adobe Illustrator (*.ai), Adobe 
PhotoShop (*.psd), CorelDraw (*.cdr), QuarkXpress (*.qxp, *.qxd), stb. A nyitott állományból 
rendszerfüggetlen PostScript ill. PDF zárt állományok készülnek, melyek a kiadvány 
elektronikus eredetijét képezik. Ha nincs lehetőség zárt állomány elkészítésére (lásd PostScript 
írási útmutató), akkor ezt a műveletet a nyomda végzi el, de az elkészült PDF-et jóvá kell 
hagyatnunk, mint elektronikus nyomateredetit. A nyitott állomány leadásakor a szerkeszthető 
állomány mellett a forrásokat is biztosítani kell, hogy az előkészítő folyamat maradéktalanul 
elvégezhető legyen. A nyitott állományokban a források csatoltan (link) vagy beágyazva 
(embedd) helyezkednek el. A források lehetnek fontok, képek, grafikai elemek, táblázatok, 
adatok, egyéb speciális összetevők (pl. stanc görbe, lakkréteg görbe). A csatolt forrásokat, a 
nyomdai anyagleadáskor össze kell gyűjteni, és rendszerezve átadni. Ezt a összegyűjtést a 
kiadványszerkesztő programok (pl. QuarkXpress, Adobe Indesign) automatikusan elvégzik. A 
grafikai és képszerkesztő programok (pl. Corel Draw, Adobe Photoshop) általában beágyazzák 
magukba a forrásokat, a fontok kivételével. Az összegyűjtés után fontos betömöríteni a forrás 
(collect) könyvtárat. Macintoshról küldött fontok, PC-s platformon, FTP-n, e-mailen keresztül 
átküldve használhatatlanná válnak az eltérő file kódolás miatt. Újból Macintoshra kerülve sem 
javulnak meg, ezért a font file-okat Macintoshon kell betömöríteni. A következőkben az 
elterjedttebb nyitott állományok forrásainak kigyűjtése kerül ismertetésre. 
 
 
QuarkXpress (*.qxp, *.qxd) Collect 
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Első lépésben a forrásokat (linkek) kell megvizsgálni, hogy mind elérhető-e. Ezt az utilities/usage 
menüpontban lehet elérni (PC-n F2, Macintoshon F13 billentyűparancs). Ha minden forrás 
elérhető, akkor a file menü / collect paranccsal össze lehet gyűjteni egy külön könyvtárba az 
összes forrást és a nyitott állományt. Fontos, hogy az összes választási lehetőség ki legyen 
pipálva. 
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Adobe Indesign (*.indd) Package 
 
Első lépésben a forrásokat (linkek) kell megvizsgálni, hogy mind elérhető. Ezt a file menü / 
preflight részben vizsgálhatjuk meg. Ha minden forrás elérhető, akkor a file menü / Package 
paranccsal lehet összegyűjteni a forrásokat és a nyitott állományt egy külön könyvtárba. Fontos, 
hogy az összes választási lehetőséget jelöljük meg. 
Nyitott állom 

 
 
CorelDraw (*.cdr) 
 
A CorelDraw alaphelyzetben beágyazza az importált forrásokat, objektumokat a fontok 
kivételével. A megfelelő nyitott anyagleadásra két lehetőség van: 
 
1.) Fontok legörbézése: Jelöljünk ki mindent, edit menü / select all (Ctrl+A), majd görbézzük le 
a fontokat, arrange menü / Convert to Curves (Ctrl+Q). (A 10-es és azelőtti verziókban a 
paragraph text-nél, hasábtördelésnél ez a lehetőség nem működik.) Ezután készítsünk egy 
másolatot (Ctrl+Shift+S), ami elküldhető. 
 
2.) File menü / Prepare for Service Bureau: (ez a lépés némileg a QuarkXpress collect 
parancsával egyezik meg) segítségével a fontok kigyűjtése végezhető el. 
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Adobe Illustrator (*.ai) 
 
Az Illustrator alaphelyzetben nem ágyazza be az importált forrásokat, objektumokat. A megfelelő 
nyitott anyagleadásra két lehetőség van: 
 
1.) File menü /Save as EPS: EPS-ként kell menteni a file-t. Az alábbi 2 fontos beállítással: 
Embed fonts for other applications és Include Linked Files 
 

 
 
2.) Embed image, create outlines (kép beágyazása, fontgörbézés): először nyissuk meg a 
window menü / links palettát, majd az összes forrást kijelölve (Ctrl+A) ágyazzuk be a csatolt 
objektumokat, az alább szemléltetett módon: 
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Ezután görbézzük le a fontokat, Type menü / Create Outlines (Ctrl+Sift+O), majd mentsük el a 
file-t másként (Ctrl+Shift+A). 
 
 
Adobe Photoshop (*.psd) 
 
A Photoshop alaphelyzetben beágyazza az importált forrásokat, objektumokat a fontok ki 
vételével. A fontokat ezért vektoros alakzatokká kell konvertálni: A window menü / layers 
palettán ki kell választani a szövegrétegeket, (több szövegréteget a Ctrl gomb segítségével 
lehet kijelölni) majd át kell konvertálni alakzattá, a szövegrétegen jobb egérgomb, majd a 
convert to shape parancs kiadásával. 
Kérjük, csak a felhasználni kívánt rétegek maradjanak a leadott Photoshop állományban.        
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Dokumentum beállítás 
 
 
Méretezés 
 
Egy kiadványnak többfajta mérete van, mivel a technológiából eredően, a nyomdaipari 
sorozatgyártáshoz, ráhagyásokat és különböző jeleket kell megadni, melyeknek helyet kell 
biztosítani. Az oldalméretezés már a kiadvány szerkesztésének első pillanatától kezdve 
fontos dolog. 
 
Vágott méret, avagy készméret (trim size) 
A méretezés a végleges, vágott méretből indul ki. Erre kell rászámolni a különböző méreteket, 
amit a méretezési ábrán lehet megtekinteni. 
 
Kifutó méret (bleed size) 
Vágott méret + körben 5 mm 
 
Kifutó: Ha képeket, vagy egyéb grafikai objektumokat szeretnénk a lapszélen elhelyezni, akkor 
azt a lap szélén túl kell futtatni 5 mm-rel, mivel nyomásnál, kötésnél, vágásnál bizonyos 
pozícionálási pontatlanságok elkerülhetetlenek, így a lapszélhez túl közel eső elemekre figyelni 
kell. 
 
Médiaméret avagy teljes méret (media size) 
Vágott méret + körben 10 mm 
A kifutó méreten felül szükség van információs területre, amire különböző nyomdai jelek 
kerülnek (vágójelek, passzerjelek, hajtásjelek). 
Keménytáblás borító kötésnél a borító teljes mérete a nyitott készméret + körben 20 mm, a 
nyomdai jelek min. 15 mmre legyenek a vágástól, vagy egy üres táblarajzot kérünk. 
 

 
 
Maximális tükörméret, vágásba eső elemek. 
Vágott méretből körben 3 mm levonva 
Ha nem megoldható a kifuttatás, a vágásba eső elemeket, az oldal szélétől minimum 3 mm-re, a 
maximális tükörméreten belül kell elhelyezni. 
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Oldalbeállítás a szerkesztés megkezdésénél 
Amikor új oldalt hozunk létre, akkor a dokumentum méretét a vágott mérettel megegyezően kell 
megadni. Utólagos korrekcióra is lehetőség van, de ez a megoldás némi problémával járhat. A 
médiaméretet a PS írásnál kell megadni. Gyakori hiba, hogy új oldal létrehozásakor, a 
médiaméret van megadva és a vágójelezés is manuálisan történik, pontatlanul. 
* lásd PS írási útmutató 

 
 
Méretezés 
Dokumentum beállítás 
Gerincméret 
Nyitó bíg méret 
Táblaméret 
táblarajz 
 
 
A színkivonatok egymásra pozícionálására szolgál, automatikusan készül PS írásnál*. 
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A vágott méret meghatározására szolgál, automatikusan készül PS írásnál*. 
A hajtás helyzetének meghatározására szolgál, manuálisan kell elhelyezni PS írás* előtt, a 
vágott méreten kívül. Perforálás, biegelés helyzetének meghatározására szolgál, manuálisan kell 
elhelyezni PS írás* előtt, a vágott méreten kívül. 
 
Pl. A/4-es méretnél: 
Maximális tükör méret: 204x291 mm 
Vágott méret: 210x297 mm 
Nyomdai jelek: 
 

 
Kártya  
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Oldalbeállítás a gyakorlatban 
 
A pontos méretmegadás fontos már új oldal létrehozásakor, ekkor a dokumentum méretét a 
vágott mérettel megegyezően kell megadni. Utólagos korrekcióra is lehetőség van, de ez a 
megoldás némi problémával járhat. Az alábbi példák egy A/4-es oldal (210x297 mm) beállítását 
szemléltetik. 
 
 
QuarkXpress (v. 5.0 - v. 7.0) 
 

 
 
File menü / New / Project... 
Layout Name: A dokumentum neve (érdemes jól beazonosítható nevet választani) 
Layout Type: Print (nyomdába szánt dokumentum). 
Size: A legördülő listában előre definiált méretszabványokból választhatunk. 
Width (szélesség), Height (magasság): Az oldal méreteit szabadon választhatóan is 
megadhatjuk, ügyelni kell arra, hogy a dokumentum méretét a vágott mérettel megegyezően 
adjuk meg. Gyakori hiba, új oldal létrehozásakor, a médiaméret van megadva és a vágójelezés is 
manuálisan történik, pontatlanul. A vágójelezés PS íráskor történik (lásd PS írási útmutató). 
Orientation (Tájolás): Portrait (álló), Landscape (fekvő). 
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Facing Pages (Oldalpár beállítás): Ha be van kapcsolva, akkor 2 oldal egymás mellé fog 
kerülni, ez többoldalas kiadványoknál fontos dolog, mikor meg kell különböztetni a páros és 
páratlan oldalakat. 
Automatic Text Box: Automatikusan létrejön egy oldaltükör, szövegdobozként. (Ez 
mesteroldalak létrehozásánál lehet fontos). 
Margin Guides (margóvonalak): A minimális margó 
3 mm lehet (maximális tükörméret), ezen kívül csak kifutó objektumot érdemes elhelyezni. 
Oldalbeállítás utólagos megváltoztatása 
Layout menü / Layout Properties. Az oldalméret utólagosan megváltoztatható, azonban az 
oldalon elhelyezett objektumok mérete problémát okozhat kicsinyítésnél. 
 

 
 
Kifutó objektumok és vágásba eső objektumok megfelelő pozícionálása 
Ha például egy színes hátteret szeretnénk a teljes oldalra (A/4), akkor annak méretei 220x307 
mm legyen (vágott méret +5; 5 mm), pozíciója -5; -5 mm. 
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 Kártya 
 
 
Érvényes vagy Km 
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Adobe Indesign (CS v. 3.0 - CS3 v5.0) 
 

 
 
 
File menü / New / Document 
Document preset: előre megadott oldalméret 
Number of Pages: oldalak száma 
Facing Pages (Oldalpár beállítás): Ha be van kapcsolva, 
akkor 2 oldal egymás mellé fog kerülni, ez többoldalas kiadványoknál fontos dolog, mikor meg 
kell különböztetni a páros és páratlan oldalakat. 
Master Text Frame Automatikusan létrejön egy oldaltükör. (Ez mester oldalak létrehozásánál 
lehet fontos). 
Page Size: A legördülő listában előre definiált méretszabványokból választhatunk. 
Width (szélesség), Height (magasság): Az oldal méreteit szabadon választhatóan is 
megadhatjuk, ügyelni kell arra, hogy a dokumentum méretét a vágott mérettel megegyezően 
adjuk meg. Gyakori hiba, hogy új oldal létrehozásakor, a médiaméret van megadva és a 
vágójelezés is manuálisan történik, pontatlanul. A vágójelezés PS íráskor automatikusan 
végbemegy (lásd PS írási útmutató). 
Orientation (Tájolás): Portrait (álló), Landscape (fekvő). 
Margins: (margó vonalak): A minimális margó 3mm lehet, ezen kívül csak a kifutó 
objektumok kerülhetnek. 
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Bleed and Slug (kifutó és információs terület): Az Indesignban lehetőség van, a kifutóméret 
megadására oldalbeállításkor is. Ezen kívül az információs terület megadást is megtehetjük, ez az 
esetek többségében a kifutó méretével egyezik meg. 
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Oldalbeállítás utólagos megváltoztatása 
A File menü / Document Setup részben tehetjük meg az oldalméret korrekciót. A margók 
utólagos beállítását a Layout / Margins and Colums részben hajthatjuk végre. 
 

 
 
 
Kifutó objektumok és oldal széli elemek pozícionálása 
Ha például egy színes hátteret szeretnénk a teljes oldalra (A/4), akkor annak méretei 220x307 
mm legyen (vágott méret +5; 5 mm), pozíciója -5; -5 mm. 
 
A viszonyítási beállítás a bal felső sarokban legyen. 

 
Érvényes vagy Km 
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CorelDraw (v. 9- v. X3) 
 

 
 
 
File menü / New... (új oldal létrehozása), ezután 
Tools menü / Options / Page / 
Show bleed area (kifutó terület megjelenítése) 
Tools menü / Options / Page/ Size 
(oldalméretbeállítás) 
Paper: A legördülő listában előre definiált méretszabványokból választhatunk. 
Width (szélesség), Height (magasság): Az oldal méreteit szabadon választhatóan is 
megadhatjuk, ügyelni kell arra, hogy a dokumentum méretét a vágott mérettel megegyezően 
adjuk meg. Gyakori hiba, hogy új oldal létrehozásakor, a médiaméret van megadva és a 
vágójelezés is manuálisan történik, pontatlanul. A vágójelezés PS íráskor automatikusan 
végbemegy (lásd PS írási útmutató). 
Bleed (kifutó): A CorelDraw-ban lehetőség van a kifutóméret megadására oldalbeállításkor is 
(az 5 mm javasolt). 
Belső margó beállítás: 
Tools menü / Options / Guidelines / Presets 
(minimum 3mm javasolt) 
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Oldalbeállítás utólagos megváltoztatása 
A Corel Draw-ban bármikor megváltoztathatóak az oldalméretek, egyenként és akár egyszerre is. 
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Zárt állomány anyagleadása 
 
PostScript írás (avagy File-ba nyomtatás) 
 
A Zárt állományok, (PostScript ill. PDF) rendszerfüggetlen állományok, nem 
szerkeszthetőek vagy csak korlátozottan módosíthatóak. A megfelelően elkészített PS ill. 
PDF formátumban létrehozott állományok (lásd általános anyagleadás) a kiadvány végső 
elektronikus eredetijét képezik (softproof), mely lehetővé teszi az elektronikus formában 
történő jóváhagyást, imprimálást. (A PDF-ben használt színek megjelenése monitoronként más 
és más, ezért a megfelelő színek biztosításához proof ill. próbanyomat szolgáltat bizonyosságot.) 
 
Mi az a PostScript írás? 
A PostScript file nyitott állományból készül (lásd nyitott állomány leadás) (pl. QuarkXpress 
*.qxd, Adobe Indesign *.indd), azaz file-ba nyomtatás (PS írás) útján, a nyomtató kimenő adatai 
papír helyett file-ba íródnak. A PostScript formátum egy nyomdaipari szabvány, melynek 
segítségével az elektronikus-eredeti egységesen értelmezhető a legtöbb rendszeren, így a 
kiadvány minden eleme és tulajdonsága az állományt leadó félnél definiálható és kézben tartható. 
Minden program segítségével, amelynél lehet nyomtatni, PostScript (*.ps ill. *.prn) is készíthető, 
de nem mindegyik adja meg azokat a lehetőségeket, ami a nyomdai sorozatgyártáshoz szükséges 
(kifutó, vágójelek, direkt színek stb.). 
A megfelelő programok erre a célra, a kiadványszerkesztő programok (pl. QuarkXpress, Adobe 
Indesign). A grafikai és képszerkesztő programok (pl. Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe 
Photoshop) ill. az egyéb más programok (pl. a Microsoft Office programjai, Word, Excel, 
Powerpoint, ...) is felhasználhatóak PS íráshoz, de nem célszerű és nem problémamentes a 
használatuk, PS írás után korrekcióra szorulnak, ami csak speciális módszerekkel és 
programokkal végezhető. (Kivételt képezhetnek a grafikai programok, melyeket alapvetően 
rajzok és ábrák készítésére terveztek, de ezek PS írási problémamentessége függ a grafika 
bonyolultságától.) Ha nem kiadványszerkesztő programban készült a kiadvány, akkor érdemes 
PS írás előtt „átemelni” a felhasználni kívánt elemeket, vagy oldalt egy kiadványszerkesztő 
programba. A kiadványszerkesztő programok nagyon sok fileformátumot ismernek, célravezető 
„átemelési” formátum lehet az EPS formátum. Az MS Office programjaiban készült 
dokumentumok az esetek többségében csak forrásként, szövegeredetiként használhatók fel, vagy 
nyitottállományként PS írás után mindig korrekcióra szorulnak. PostScript írás 
kiadványszerkesztő programokból PS írás során határozhatóak meg a nyomat tulajdonságai: 
oldalszám, méret, nyomdai jelek, színbeállítások, nyomó színek, színrebontás és az alkalmazandó 
nyomtató driver (lásd PS nyomtatódriver installálási útmutató). 
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QuarkXpress (v. 5.0 - v. 7.0) 
A megszerkesztett állomány megfelelő beállítása és elkészítése után (lásd dokumentum beállítási 
útmutató) a file menü print ablakában (Ctrl+P) történik a nyomtatási tulajdonságok megadása. 
 
 

 
 
 
Printer legördülő menü: A legfelső részben állítható be a nyomtató driver. Nyomtató driver 
kiválasztása: A PostScript driver megadásakor célszerű egy egyszerű, de mégis a legtöbb igényt 
kielégítő levilágító eszközt választani. Különböző tesztelések végeredményeképpen a Lino 
Herkules IS V 3.2 használatát javasoljuk, ami nyomdai felhasználásra alkalmas (lásd nyomtató 
driver installálási útmutató). 
Print Style: Ebben a részben az előre definiált nyomtatási beállításokat hívhatjuk elő, amit az 
edit menü print styles pontjában lehet beállítani. 
Copies: Példányszámbeállítás (PS írásnál elég 1 db) 
Pages: Meghatározott oldalak nyomtatása. Alap beállításban az összes oldal nyomtatódik, de 
megadható a kiválasztott oldalak nyomtatása is. Egymást követő oldalak nyomtatását kötőjellel 
adhatjuk meg, egymással nem szomszédos oldalakat nyomtathatunk, ha oldalszámait vesszővel 
elválasztva írjuk be. 
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Layout fül: 
A Separations bekapcsolásával a dokumentum színre bontva nyomtatódik. Ez az opció már 
egyre kevésbé használatos, a színrebontást a formakészítésnél (levilágítás, CTP lemezkészítés) 
is elvégezhető. A legtöbb esetben színrebontás nélkül, kompozit formában kerül átadásra a 
munka (lásd általános anyagleadási tudnivalók). 
A Print Blank Pages bekapcsolásával az üres oldalak is nyomtatódnak. Ezt fontos bekapcsolni, 
mivel így nem történik félreértés az üres oldalak helyével kapcsolatban (pl. könyveknél). 
A Spreads kapcsolóval oldalpárban nyomtatódik a dokumentum, ez az opció kerülendő 4-nél 
több oldalas kiadványoknál, mivel akadályozza az oldalak kilövését. Borító oldalpár 
nyomtatásánál azonban hasznos lehet.  
A Thumbnails kapcsolóval az oldalak miniatűrjei nyomtatódnak. Anyagleadásnál nem 
alkalmazandó. 
A Back to Front kapcsolóval az oldalak sorrendje megfordul nyomtatásnál. Anyagleadásnál 
nem alkalmazandó. 
Page Sequence: Ebben a részben beállítható, hogy minden oldal, vagy csak páros ill. páratlan 
oldalak kerüljenek nyomtatásra, használata az esetek többségében szükségtelen. 
Registration: Itt a vágójelek helyzetét lehet beállítani, a középre állítás javasolt (centered). 
Tiling: Az oldal több részre bontását teszi lehetővé, használata nem javasolt. 
Offset: A vágójelek távolságát lehet beállítani, az alapbeállítás (5 pt) megfelelő. 
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Setup fül:  
Printer Description: itt ugyanazt a drivert kell kiválasztani, mint a Printer menüpontban. 
Paper Size: ebben a részben előre definiált papírméreteket lehet kiválasztani. pl. ha A/4-es 
papírra készül majd a nyomat, akkor érdemes A/4 extra méretet választani. Ha nincs megfelelő 
méret, akkor meg lehet adni a Paper Width (szélesség) és Paper Height (magasság) mezőkben 
a kívánt méretet. Elég a szélesség megadása, a magasságot a program automatán beállítja. 
Fontos! A dokumentum teljes méretét kell megadni, ami a vágott méret (végleges méret) + 20 
mm-t jelent . A plusz felületre kerülnek majd a kifutó grafikai elemek és a nyomdai jelek (lásd 
dokumentum beállítási útmutató). 
Reduce or Enlarge: A dokumentum kicsinyítése és nagyítása százalékban. A javasolt beállítás 
a 100%. 
Page position: A vágott méret elhelyezése a teljes méreten. A középre állítás (center) a 
megfelelő választás. 
Paper Offset, Page Gap: Levilágítási beállítások. Az alapbeállítás használata (0 mm) 
ajánlott. 
Fit in Print Area: A kapcsolóval a paper size részben megadott méretet tölti ki a dokumentum 
mérete, használata nem ajánlott, mert hibás méretű dokumentum készülhet.  
Orientation: Ezzel az opcióval határozhatjuk meg, hogy az oldal állva (portrait), vagy fektetve 
(landscape) legyen nyomtatva. A preview fül ábrája segítséget adhat. 
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Output fül: 
A Print Colors részben az esetek többségében a Composite CMYK lehetőséget kell 
kiválasztani, ekkor nem történik színrebontás, a dokumentum színei a 4 nyomdai alapszínből 
tevődnek össze direkt színek alkalmazása esetén is. Az anyag színrebontás nélkül, színesben fog 
megjelenni PDF ellenőrzésnél. A kimeneti felbontás (Resolution) 2540 DPI és a rácsfelbontás 
(Frequency) 150 LPI megfelelő, az értékek tényleges beállítása nyomóforma készítéskor (RIP-
eléskor) történik. 
 
Direkt színek (Spot colors): A 4 alapszínen (C cián, M magenta, Y sárga, K fekete) kívül más 
színeket is használhatunk, amennyiben nem keverhető ki a 4 alapszínből a kívánt szín (pl. ezüst, 
arany, UV-zöld, fehér stb.), vagy pontos szín biztosítására van szükség (Pantone színek pl. 
cégarculat, logo, márkajelzés), ill. ofszet nyomásnál, gazdaságossági szempontok miatt 
szükségeltetik a direkt színek használata (1-2 színt tartalmazó anyag). A direkt színeket a 4 
alapszín mellett is lehet használni (színbiztosítás), vagy az alapszínek nélkül is (gazdaságosság), 
a lényeg a színkivonatok  megfelelő száma. Gyakori hiba az 1-2 direkt színt tartalmazó anyag 4 
színesként való előkészítése, illetve a 4 színes anyagban felejtett direkt színek. 
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Direkt színek nyomtatása: A szerkesztéskor megadott direkt színek a nyomtatási ablak Output 
fülén láthatóak a DeviceN lehetőséget kiválasztva. Ha csak direkt színekkel szeretnénk 
elkészíteni a nyomatot, akkor a 4 alapszínnek nem szabad nyomtatódnia, tehát szerkesztéskor 
minden grafikai elemet direkt színnel kell megadni. Ha a listában csak a direkt színek láthatóak, 
akkor megfelelő a direkt színekkel való előkészítés. Ha a nyomdai alapszíneken felül szükséges a 
direktszínek használata csak akkor engedhető meg, hogy a listában további direktszínek 
szerepeljenek. 
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Options fül: 
A fenti ábrán látható beállítások a legtöbb helyzetben megfelelőek, ezektől való eltérés nem 
ajánlott. 
Page Flip: Az oldal megtükröződik, vízszintesen megfordul. 
Negative Print: Az oldal inverzben nyomtatódik, ami fekete volt az fehér lesz és fordítva. 
Használatuk nem szükséges, beállításuk, nyomóforma készítéskor történik. 
 

 
 
Bleed fül: 
A kifutó méretét lehet beállítani ebben a részben. A Symmetric 5 mm beállítás javasolt, így 
körben 5 mm kifutó lesz az oldalon. 
 

 
 
Preview fül: 
Ebben a részben látható a nyomat vázlatának képe, és a beállítások összegzése, amikor a 
méretezési beállításoknál elakadunk, érdemes erre a fülre ugrani. Ha a fenti ábrához hasonló 
eredmény látható, akkor a Print gombot lenyomva, egy PS file készül, amit egy kiválasztott 
helyre elmenthetünk. A PS file ellenőrzése PDF formátumra konvertálás után hatásos. 
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Adobe Indesign (CS v. 3.0 - CS3 v5.0) 
A megszerkesztett állomány megfelelő beállítása és elkészítése után (lásd dokumentum beállítási 
útmutató) a file menü print ablakában (Ctrl+P) történik a nyomtatási tulajdonságok megadása. A 
leírásban nem említett beállítások alapértelmezett használata megfelelő. 
 

 
 
 
Print Preset: előre definiált nyomtatási beállítások kiválasztása. (Save Preset gomb bal alsó 
sarokban) 
Printer: A PostScript driver megadásakor célszerű egy egyszerű, de mégis a legtöbb igényt 
kielégítő levilágító eszközt választani. Különböző tesztelések végeredményeképpen a Lino 
Herkules IS V 3.2 kiválasztását javasoljuk ami nyomdai felhasználásra alkalmas (lásd PS 
nyomtatódriver installálási útmutató). 
 
General fül: 
Copies: Példányszámbeállítás (PS írásnál elég 1 db) 
Reverse Order: A kapcsolóval az oldalak sorrendje megfordul nyomtatásnál. Használata nem 
javasolt. 
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Pages: Meghatározott oldalak nyomtatása. Alap beállításban az összes oldal nyomtatódik, de 
megadható a kiválasztott oldalak nyomtatása is. Egymást követő oldalak nyomtatását kötőjellel 
adhatjuk meg, egymással nem szomszédos oldalakat nyomtathatunk, ha oldalszámait vesszővel 
elválasztva írjuk be. 
Sequence: Ebben a részben beállítható, hogy minden oldal, vagy csak páros ill. páratlan oldalak 
kerüljenek nyomtatásra, használata az esetek többségében szükségtelen. 
Spreads: Használatával oldalpárban nyomtatódik a dokumentum, ez az opció kerülendő 4-nél 
több oldalas kiadványoknál, mivel akadályozza a kilövést a montírozásnál. 
Print Master Pages: A mesteroldalak is nyomtatódnak, használata az esetek többségében 
szükségtelen. 
Print Blank Pages: bekapcsolásával az üres oldalak is nyomtatódnak. Ezt fontos bekapcsolni, 
mivel így nem történik félreértés az üres oldalak helyével kapcsolatban (pl. könyveknél). 
Print Non-printing Objects, Print Visible Guides and Baseline Grids: a segédvonalak 
nyomtatását teszi lehetővé, anyagleadáskor ezeket az opciókat ki kell kapcsolni. 
 
Setup fül: 
 

 
 
Paper size: ebben a részben előre definiált papírméreteket lehet kiválasztani. Érdemes a Custom 
lehetőséget kiválasztani és az Indesign automatán beállítja a kellő méretet, ami szerkesztéskor lett 
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definiálva. Ha az automatikus lehetőség valamiért nem működik, a dokumentum teljes méretét 
kell megadni, ami a vágott méret (végleges méret) + 20 mm-t jelent, erre kerülnek a nyomdai 
jelek (lásd dokumentum beállítási útmutató). 
 
Marks and Bleeds fül: 
 

 
 
Ebben a részben a nyomdai jeleket és a kifutót lehet beállítani. 
 
Crop Marks, elég a vágójelek és regisztrációs jelek megadása. 
Type, Weight, Offset: A vágójelek tulajdonságát lehet beállítani, az alapbeállítás megfelelő. 
Bleed and Slug: (lásd dokumentum beállítási útmutató)  
Use Document settings a dokumentum beállításait veszi alapul. Bleed: Itt a kifutó méreteit lehet 
beállítani, a körben 5 mm-es beállítás a megfelelő. Slug: Segítségével az információs terület 
méretét lehet beállítani, a legegyszerűbb, ha mérete megegyezik a kifutóéval és be van kapcsolva. 
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Output fül: 
Color: Ebben a részben az esetek többségében a Composite CMYK lehetőséget kell 
kiválasztani, ekkor nem történik színrebontás, a dokumentum színei az Ink Manager beállításai 
szerint fognak nyomtatódni. Az anyag színrebontás nélkül, színesben fog megjelenni PDF 
ellenőrzéskor. 
 

 
 
Ink Manager: 
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Az ink Managerben lehet beállítani a direkt színekkel kapcsolatban lévő lehetőségeket. 
Direkt színek (Spot colors): A 4 alapszínen (C cián, M magenta, Y sárga, K fekete) kívül más 
színeket is használhatunk, amennyiben nem keverhető ki a 4 alapszínből a kívánt szín (pl. ezüst, 
arany, UV-zöld, fehér stb.), vagy pontos szín biztosítására van szükség (Pantone színek pl. 
cégarculat, logo, márkajelzés), ill. ofszet nyomásnál, gazdaságossági szempontok miatt 
szükségeltetik a direkt színek használata (1-2 színt tartalmazó anyag). 
A direkt színeket a 4 alapszín mellett is lehet használni (színbiztosítás), vagy az alapszínek nélkül 
is (gazdaságosság), a lényeg a színkivonatok megfelelő száma. Gyakori hiba az 1-2 direkt színt 
tartalmazó anyag 4 színesként való előkészítése, illetve a 4 színes anyagban felejtett direkt 
színek. 
 
 
Graphics fül: 
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Color Management fül: 
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Advanced fül: 
 

 
 
 
A Graphic, Color Management, Advanced ablak ábráin látható beállítások a legtöbb 
helyzetben megfelelőek, ezektől való eltérés nem ajánlott.  
Előre definiált nyomtatási beállítások: Az indesign-nál lehetőség van a beállítások mentésére, 
behozatalára és kivitelére is. A leírással mellékelünk egy nyomtatási beállítást, aminek 
használatával leegyszerűsödik a PS írás. A nyomtatási beállításokat a file menü / Print Presets / 
define... ablakban lehet betölteni a load gomb segítségével. 
 

 



39 
 

Wallitrade Copy Kft. 
1134 Budapest, Klapka u. 1-3. 

www.wallitrade.hu 
 

 



40 
 

Wallitrade Copy Kft. 
1134 Budapest, Klapka u. 1-3. 

www.wallitrade.hu 
 

CorelDraw (v. 9- v. X3): 
 
A megszerkesztett állomány megfelelő beállítása és elkészítése után (lásd dokumentum beállítási 
útmutató) a file menü print ablakában (Ctrl+P) történik a nyomtatási tulajdonságok megadása. A 
leírásban nem említett beállítások alapértelmezett használata megfelelő. 
 

 
 
 
General fül: 
Name: PostScript driver kiválasztása. A PS driver megadásakor célszerű egy egyszerű, de 
mégis a legtöbb igényt kielégítő levilágító eszközt választani. Különböző tesztelések 
végeredményeképpen, a Lino Herkules IS V 3.2 kiválasztását javasoljuk, ami nyomdai 
felhasználásra alkalmas (lásd PS nyomtatódriver installálási útmutató). 
Print Range: Alapértelmezésben az aktuális dokumentumot tudjuk nyomtatni, de megadható 
egyszerre több megnyitott dokumentum nyomtatása, ill. több oldalas kiadvány bizonyos 
oldalainak nyomtatása is. Egymást követő oldalak nyomtatását kötőjellel adhatjuk meg, 
egymással nem szomszédos oldalakat nyomtathatunk, ha oldalszámait vesszővel elválasztva írjuk 
be. 
Copies: Példányszám beállítás (PS írásnál elég 1 db) 
Print Style: Ebben a részben az előre definiált nyomtatási beállításokat hívhatjuk elő, amit 
előzőleg a Save As... gomb segítségével mentettünk el. 
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Ha már egy jól beállított nyomtatási metódusunk van, érdemes elmenteni a beállításokat. 

 Minden beállítási lehetőséget pipáljunk be és mentsük el a beállítást egy jól azonosítható névvel. 
 
 
Nyomtatási médiaméret (teljes méret) beállítása: 
Fontos! A dokumentum teljes méretét kell megadni, ami a vágott méret (készméret) + 20 mm-t 
jelent. A plusz felületre kerülnek majd a kifutó grafikai elemek és a nyomdai jelek. (lásd 
dokumentum beállítási útmutató). pl. ha A/4-es papírra (210x297 mm) készül majd a nyomat, 
akkor 230x317 mm-t kell állítani, vagy A/4 extra méretet választani a listából. A beállított méret 
eredményét megtekinthetjük a Print preview ablakban (General fül bal alsó sarok). 
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Vágójel beállítás a Print Preview ablakban: 
 

 
Layout fül: 
 

 
 
 
A fenti ábrán látható beállítások, alapbeállítások a legtöbb helyzetben megfelelőek, ezektől 
való eltérés nem ajánlott. 
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Separations fül: 
 

 
 
Ebben a részben láthatóak a felhasznált színek. Az esetek többségében kompozit anyagleadás 
alkalmazandó, nem szükséges a színrebontás, így az alapbeállítás használható, kivéve ha direkt 
színeket kell alkalmazni.  
Convert spot colors to process: Az opció bekapcsolásával a direkt színek, a nyomdai 4 
alapszínbe bontódnak. 
Print Separations: Az opció bekapcsolásával színre bontás történik, minden színről külön 
színkivonat készül. Kompozit anyagleadás esetén használata kerülendő. 
Direkt színek (Spot colors): A 4 alapszínen (C cián, M magenta, Y sárga, K fekete) kívül más 
színeket is használhatunk, amennyiben nem keverhető ki a 4 alapszínből a kívánt szín (pl. ezüst, 
arany, UV-zöld, fehér stb.), vagy pontos szín biztosítására van szükség (Pantone színek pl. 
cégarculat, logo, márkajelzés), ill. ofszet nyomásnál, gazdaságossági szempontok miatt 
szükségeltetik a direkt színek használata (1-2 színt, tartalmazó anyag). A direkt színeket a 4 
alapszín mellett is lehet használni (színbiztosítás), vagy az alapszínek nélkül is (gazdaságosság), 
a 
lényeg a színkivonatok megfelelő száma. Gyakori hiba az 1-2 direkt színt tartalmazó anyag 4 
színesként való előkészítése, illetve a 4 színes anyagban felejtett direkt színek. 
Direkt színek nyomtatása: A szerkesztéskor megadott direkt színek a nyomtatási ablak 
Separations fülén láthatók. Ha csak direkt színekkel szeretnénk elkészíteni a nyomatot, akkor a 4 
alapszínnek nem szabad nyomtatódnia, tehát szerkesztéskor minden grafikai elemet direkt színnel 
kell megadni. Ha a listában csak a direkt színek láthatóak, akkor megfelelő a direkt színekkel 
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való előkészítés. Ha a nyomdai alapszíneken felül szükséges a direktszínek használata csak akkor 
engedhető meg, hogy a listában további direktszínek szerepljenek. 
 
 
Prepress fül: 
 

 
 
A prepress fül ábráján látható beállítások a legtöbb helyzetben megfelelőek, ezektől való 
eltérés nem ajánlott. 
Csak két lehetőséget érdemes bekapcsolni: 
Crop/fold marks (vágó- és hajtási jelek). A vágójelek bekapcsolása a print preview ablakban is 
elérhető. 
Print registration marks (passzerjelek nyomtatása). 
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PostScript fül: 
 

 
 
 
A PostScript fül ábráján látható beállítások a legtöbb helyzetben megfelelőek, ezektől való 
eltérés nem ajánlott. Probléma esetén az alábbi opciók változtatása eredményes lehet. 
Compatibility: (átjárhatóság) Level 2-es PostScript nyelv a legtöbb rendszeren működőképes. 
Conform to DSC: opció alkalmazásával átalakul a PostScript adatstruktúrája. 
Download Type 1 Fonts: Type 1 fontok letöltése a nyomtató eszközre. Ha nincs bekapcsolva a 
lehetőség, akkor a fontok grafikai elemként fognak nyomtatódni. (Ez a beállítás legtöbbször 
eredményre vezet.) Convert True Type to Type 1: a True Type fontok átalakulnak Type 1 
fontokká, így letöltődik a nyomtató eszközre. 
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Misc fül: 
 

 
 
 
A Misc fül vegyes beállításokat tartalmaz, az ábrán megjelenített beállítások a legtöbb 
helyzetben megfelelőek, ezektől való eltérés nem ajánlott. 
 
Issues fül: 
Hiba esetén a CorelDraw kiírja a probléma részleteit (Details) és megoldási lehetőségeket 
(Suggestions) ajánl fel, érdemes a javaslatokat követni, a hiba elhárításához. Ha nem jár 
eredménnyel a PS írás: (A CorelDraw-hoz időnként megjelennek javítócsomagok, ezek 
frissítése különösen fontos.) A CorelDraw állományok PostScript írása, bonyolultabb 
objektumok használata esetén (pl. színátmenetek, átlátszóság, direkt színek...), sajnos nem mindig 
megoldható. Már a PS írásnál is problémák jelentkeznek, ill. az elkészült PDF-ben sem azt 
kapjuk, amit szerettünk volna. (A PS ellenőrzéséhez a PDF formátumra konvertálást, majd az 
Acrobat Professional Preflight részében való ellenőrzést javasoljuk, lásd PDF ellenőrzési 
útmutató). Ha hibás PS készül, akkor használható más lehetőség is, a Publish to PDF X-3, 
vagy a CorelDrawban szerkesztett anyag átemelése más programba ill. a CorelDraw 
állomány leadása (lásd nyitott állomány leadási útmutató). 
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A Publish to PDF X-3 parancsot a file menü / Publish to PDF részben érhetjük el. 
1. A PDF style részben, a PDF X-3 lehetőséget kiválasztása. 
2. A Settings (beállítások) gombbal a PS írásnál ismert lehetőségek közül választhatunk, fontos 
az Issues (hibalehetőségek) fület megnézni és hiba esetén a Corel Draw által javasolt lépéseket 
(Suggestions) követni.  
3. Save (mentés). 
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PS nyomtatódriver installálás 
 
Windows XP operációs rendszeren AdobePS driver segítségével 
 

 
 
A szabványos nyomdai anyag  leadáshoz PS (PostScript) file-t kell készíteni, ami PS 
nyomtató driver segítségével oldható meg.  
 
A PS driver installálása: 
A megfelelő PS nyomtatódriver installálásához a windows beépített nyomtató telepítője sajnos 
nem alkalmas, ezért egy külön ingyenes segédprogram Adobe PostScript driver setup 
(winsteng.exe) szükséges. 
 
1. Első lépésként winsteng.exe elindítása után, a File: (Local Port) lehetőséget kell kiválasztani, 
ez azt jelenti, hogy a nyomtató kimenő adatai papír helyett file-ba íródnak, így készül a PostScipt 
file. 
2-4. Nyomtatódriver kiválasztása: A PostScript driver megadásakor célszerű egy egyszerű, de 
mégis a legtöbb igényt kielégítő levilágító eszközt választani. Különböző tesztelések 
végeredményeképpen a Lino Herkules ISV 3.2, kiválasztását javasoljuk, ami nyomdai 
felhasználásra alkalmas PS file-t készít. 
A telepítés előtt a Linotronic Herkules drivert (LLHERKI4.ppd) érdemes elmenteni egy 
biztos helyre. (pl. C:/Lino Herkules könyvtár) így könnyen megtalálható a 3. lépésnél. 
5-6. A következő lépéseket az alábbi ábrák mutatják. Az installálás befejezése után fontos, hogy a 
megfelelő beállításokat elvégezzük (lásd következő oldal). 
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A PS driver megfelelő működéséhez, és az ideális nyomdai anyagleadáshoz 
elengedhetetlenek az alábbi nyomtató beállítások. 
 
 
A PS driver beállítása: 
1. A start menü settings (beállítások) pontjának printers and faxes (nyomtatók és faxok) részét 
megnyitva, a felinstallált nyomtatók listája jelenik meg. 
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2. Az installált nyomtatót kiválasztva és jobb egérgombot nyomva (properties), beállíthatóak a 
nyomtató különböző tulajdonságai. A nyomtatási alapbeállításokat a Printing Defaults (bal alsó 
gomb), majd a következő ablakban az Advanced (jobb alsó gomb) segítségével érhetjük el. 
 

 
 
3. Fontosabb nyomtatási alapbeállítások: 
True Type Font: Download as Softfont A nyomtatóra a küldött True Type fontok kerülnek, nincs 
fonthelyettesítés. Ez által elkerülhető a váratlan és nem megfelelő fonthelyettesítés, 
fontcserélődés. 
PS Output Option: Optimize for Portability A beállítás használatával a PS értelmezés 
kompatibilitása nő, tehát a PS felhasználható a legtöbb környezetben. 
True Type Font Download Option: Outline A PS file-ba a TTF fontok mindenképp vektoros 
formátumban íródnak. 
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4. A 2. pontban említett Printing Preferences / Device settings részben a fonthelyettesítési 
táblázatban (Font Substitution Table *) az összes fontnál meg kell tiltani a helyettesítést (Don’t 
Substitute). Érdemes még beállítani a kimeneti szabályt (Output Protocol) binárisra (Binary) így a 
PS kisebb lesz. 
 

 
 
 
PS driver beállítása Quark Xpress-ben (v.4.0-7.0): 
Előfordulhat, hogy Quark Xpress-ben nem látható a PS driver, ekkor a Utilities menü / PPD 
manager részben meg kell adni a PS driver elérési útját. 
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PDF készítés PostScript file-ból 
 
Disztillálás 
A Zárt állományok (PostScript ill. PDF) rendszerfüggetlen állományok, nem 
szerkeszthetőek, vagy csak korlátozottan módosíthatóak. A megfelelően elkészített 
nyomdakész PS ill. PDF fromátumban létrehozott állományok (lásd általános anyagleadási 
útmutató, PS írási útmutató) a kiadvány végső elektronikus-eredetijét képezik (softproof), 
mely lehetővé teszi az elektronikus formában történő jóváhagyást, imprimálást. (A PDF-ben 
használt színek megjelenése monitoronként más és más, ezért a színek biztosításához proof ill. 
próbanyomat szolgáltat megfelelő bizonyosságot.) 
 
Mi az a PDF, miért van rá szükség? 
A PDF (Portable Document Format) egy rendszerfüggetlen, oldalmegjelenítő formátum, melynek 
segítségével az elektronikus eredeti egységesen értelmezhető a legtöbb rendszeren, így a 
kiadvány minden eleme és tulajdonsága az állományt leadó és fogadó félnél látható, ellenőrizhető 
(lásd PDF ellenőrzési útmutató) és kézben tartható. A PDF tulajdonságai nagymértékben 
módosíthatóak. Létre lehet hozni Internetes felhasználásra és nyomdai felhasználásra is PDF-et, a 
két változat  között nagy különbségek vannak, ezért a nyomdaipar számára PDF „szabványok”, 
PDF profilok készültek (pl. PDF/X, PDF-A). Különböző tesztelések végeredményeképpen 
létrehoztunk saját standard konvertálási profilt, ún. joboptiont, mely a lehető legtöbb 
környezetben megállja a helyét. A Xerox Standard joboption-nel készített PDF meglehetősen 
hasonlít a PDF/X-3 „szabványra”, ami nemzetközileg elfogadott standard. 
 
Nyomdakész PDF (Xerox Standard PDF) létrehozása. 
A nyomdakész PDF létrehozása, konvertálása megfelelően megírt PS file-ból (ill. PRN file-ból) 
valósítható meg (lásd általános anyagleadás, PS írási útmutató). A PDF konvertálást, ún. 
disztillálást, az Adobe Distiller segítségével hajtjuk végre (a Distiller, az Adobe Acrobat 
Professional program része). 
PDF anyagleadáskor kerülni kell a közvetlen PDF exportálást, PDF-ként való mentést, mert 
ez nagyon sok előre kiszámíthatatlan hibát eredményez. 
Az Adobe Distiller, a Windows / start menü programjai között található, de elindítható az 
Acrobat Professional Advanced menüjéből is. A Distiller alapbeállításban is tartalmaz 
konvertálási profilokat, ezek között a Press Quality és a PDF/X-3 profilok is megfelelő 
eredményt mutatnak, de ezek a gyári Adobe beállítások túl általánosak és rugalmatlanok, ezért 
érdemes a Xerox Standard profilt használni. 
 
A Xerox Standard Profil beállítása: 
A profilt (xerox_standard_gyartasra.joboption) 
A Distiller / Settings / Add Adobe PDF Settings paranccsal lehet beilleszteni.  
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A Xerox Standard Profil jellegzetességei: 
Elnevezés, verziószám: A Profil verziója változhat, ezért a nevében a létrehozási dátum is 
szerepel. (Pl. xerox_standard_gyartasra.joboption) 
Általánosságok: PDF 1.4 (Acrobat 5) kompatibilitás 
Képek: 250 DPI-nél kisebb felbontású képeknél figyelmeztet disztillálás során, a legalsó 
ablakban a következő szöveggel: pl.100 DPI-s kép: %%[ Warning: Color image resolution (100 
ppi) is lower than /ColorImageMinResolution (200 ppi) ]%%. 450 DPI-nél nagyobb felbontású 
képeket 300 DPI-re optimalizálja. A képeket veszteségmentes ZIP kódolással tömöríti. 
Fontok: Az összes fontot beágyazza minden karakterével együtt (Embed all fonts). Ha 
fontbeágyazási problémát talál, akkor a konvertálás figyelmeztetéssel leáll. Ilyen esetben 
fontcserére, fontjavításra, esetleg a font újrainstallálására, vagy legörbézésére van szükség. 
Színek: A PostScript-ben használt színeket és tónusokat változatlanul hagyja. 
Egyéb: A Xerox Standard PDF tartalmazza a joboptiont is, amely szerint létre lett hozva, így 
beazonosítható hogyan készült. 
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PDF ellenőrzés, anyagvizsgálat 
 
Preflight 
 
A PDF (Portable Document Format) egy rendszerfüggetlen, oldalmegjelenítő formátum, 
melynek segítségével az elektronikus eredeti egységesen értelmezhető a legtöbb rendszeren, a 
kiadvány minden eleme és tulajdonsága az állományt leadó és fogadó félnél látható és 
ellenőrizhető. A PDF tulajdonságai nagymértékben módosíthatóak. Létre lehet hozni Internetes 
felhasználásra és nyomdai felhasználásra is PDF-et. A két változat között nagy különbségek 
vannak, ezért a PDF nyomdai alkalmazhatóságát ellenőrizni kell. 
A hibák jelentős része lecsökkenthető megfelelő előkészítéssel (lásd dokumentum beállítási, 
PS írási, PDF készítési útmutatóinkat). 
Acrobat Preflight 
A PDF automatikus ellenőrzése megoldható az Adobe Acrobat Professional 7.0-s verziójának 
preflight moduljával. Ez a modul az Advanced menü / Preflight részben (ctrl+shift+x) található 
meg. 
Használat 
Az ellenőrző profilok között xerox_anyagvizsgálat* profilt kiválasztva és az execute gombot 
megnyomva az anyagvizsgálat elindul, majd kilistázza az esetleges hibákat. A hibalista elemeire 
kattintva a Preflight modul megmutatja a hibát okozó elemeket. Ha a bal alsó sarokban kipipáljuk 
a show selected page element in snap view opciót, akkor egy kis ablakban külön is megmutatja a 
hibás objektumot. A hibákról riport is készíthető, ami tételesen felsorolja és megmutatja a 
hibákat. 
 



56 
 

Wallitrade Copy Kft. 
1134 Budapest, Klapka u. 1-3. 

www.wallitrade.hu 
 

 
 
A  jel komoly hibát mutat, azt jelenti, hogy az esetek többségében csak a nyitott 
állományban lehet korrigálni a hibát. Például fontok nincsenek beágyazva, képfelbontási hiba 
(lásd általános anyagleadási tudnivalók). 
A  jel PDF-ben korrigálható hibát mutat, azt jelenti, hogy az esetek többségében a hibát 
speciális programmal, PDF-ben kijavítható. Például: színrendszer hiba, kiütési, felülnyomási 
hiba, PDF verziószám nem megfelelő. Ebben az esetben jóvá kell hagyatnunk a változtatásokat 
ügyfeleinkkel. 
A  jel tájékoztató jellegű információ ill. munkaspecifikus információ. Például: direkt színek 
lehetnek az anyagban, több mint 4 színkivonatot, színprofilt tartalmaz a dokumentum. 
 
Xerox Anyagvizsgálat profil telepítése: 
Edit menü / Import Preflight Profile gomb 
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A gomb megnyomása után a xerox_anyagvizsgálat*.kfp file-t kell megadni.  
 
Ami nem oldható meg automatikus ellenőrzéssel: 
Az olyan hibákat amik munkánként változnak, csak manuális ellenőrzéssel lehet észrevenni. Amire 
figyelni kell: a kiadvány átnézése (vizuális vizsgálat), oldalak megfelelő száma, oldalak helyes mérete, 
kifutó, vágásba eső elemek, ékezethelyes karakterek, helyesírás, megfelelő színek, színrebontási hibák. 
 
Színrebontás vizsgálata: 
A PDF-et érdemes megvizsgálni a színrebontási hibák kiküszöbölése miatt, az Adobe Acrobat 
Professional Advanced/Output Preview részében. Itt az anyag meg tekinthető színrebontva, (így 
könnyen észrevehetők az alátöltési, kiütési hibák) szintén itt tudjuk ellenőrizni a színkivonatok 
számát is (pl. felesleges direkt színeket). A Color Warning opciót bekapcsolva pedig 
ellenőrizhetjük a felülnyomott elemeket ill. a fekete színek tulajdonságait (pl. 4 szín fekete). 
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