
HVORDAN KLARGJØRE EN 

> PDF TIL TRYKK
EXPORT TIL PDF

Velg ”Export” fra file-menyen fra 
InDesign.
> Velg profilen ”Trykk ubestrøket” 
eller ”bestrøket”, alt etter hvilket papir 
jobben skal trykkes på. Sjekk at ikke 
”Spreads” er aktivert, og at alle sider 
du ønsker å printe er valgt.

I denne menyen velger du ”Crop 
Marks”, og se til at Bleed settings er 
på 3 mm, alle sider (se mer info på 
baksiden).

MARKS & BLEEDS

>  Ferdig profil fra Synkron Media AS: Vi har laget en ferdig trykkeklar profil for 
 Acrobat som du kan laste ned og installere på din Mac eller pc. 
>  Last ned filen: www.synkronmedia.no 
>  Installasjon: Dobbeltklikk på denne for å legge den til i PDF-joboptions-mappa. 
 Du finner nå Synkronmedia bestrøket og ubestrøket i Adobe PDF 
 Preset-nedtrekksmenyen.



HVORDAN KLARGJØRE EN 

> PDF TIL TRYKK
OUTPUT BESTRØKET/UBESTRØKET

> Color Convension: Convert to Destination (preserve numbers)
>  Bestrøket papir: Destination: ISO Coated v2 300% (ECI)
>  Ubestrøket papir: Destination: PSO Uncoated ISO12647 (ECI)
>  Profile Inclusion Policy: Include Destination Profile

> CROP MARKS
Crop marks, eller skjæremerker, er til for at vi skal 
kunne se hvor papiret skal kuttes. Det er definert 
som to streker i hvert hjørne av dokumentet. Her 
kuttes det langs linjene, slik at dokumentet kuttes 
3 mm på alle sidene.

> BLEED
Bleed gjør at bakgrunnsfarger/bilder strekker seg 
3mm lengre ut på alle sider enn det trykksaken 
er definert som. Det blir da enklere å kutte 
trykksaken og man unngår hvite kanter der 
trykket skulle vært utfallende.

Se eksempel rundt denne pdf-en. 



HVORDAN INSTALLERE 

> FARGEPROFILER

MAC
> Fargeprofilene 
ISOcoated_v2_300_eci.icc og
PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc 
legges i mappen

~/Library/Colorsync/Profiles/

> Fargeinnstillingene ISO Coated.csf 
og ISO UnCoated.csf legges i mappen 

~/Library/Application Support/Adobe/
Color/Settings/ 

(Hvor ~indikerer din hjemmemappe)

> Profilene installeres ved å 
høyreklikke på hver enkelt profil og 
velge Installer profil

> Fargeinnstillingene legges i mappen 
C:\Program Files\Common Files\
Adobe\Color\Settings\
dersom du har engelsk Windows og 

C:\Programfiler\Fellesfiler\Adobe\
Color\Settings\
dersom din Windows er på norsk.

PC

>  Det er viktig at du bruker riktige fargeprofiler i hvert ledd, for å sørge for at   
 resultatet blir best mulig og slik du forventet deg det. Sjekk derfor nøye at du 
 har riktige fargeinnstillinger i både InDesign og Photoshop, før du lager en ny jobb. 
 Hør gjerne med oss om trykksaken din skal produserer på bestrøket eller ubestrøket  
 papir, om du er i tvil. 

 Se igjennom pdf-en etter at du har eksporter den og se at alt ser ut som det skal. 

> Vi trykker i henhold til ISO standard 12647-2 og  
 bruker profilene ISO coated v2 300% ECI på    
 bestrøket papir og PSO Uncoated ISO 12647 (ECI)
 på ubestrøket papir. Disse må installeres for å være
 tilgjengelige i Adobe pakken. 



BRUK AV 

> FARGEPROFILER

HVIS DU HAR BRUKT FEIL FARGEPROFIL
> Hvis du har brukt feil fargeprofil ved 
oppretting eller konvertering av dokumenter 
eller bilder, kan du du gå på Edit > Convert to 
profile.

Du vil da se hvilken profil som er brukt og kan 
konvertere til riktig profil. 

OBS! Hvis du har CMYK-et et bilde i Photoshop, 
til feil CMYK profil, vil du kunne miste endel 
fargeinformasjon. Sett derfor innstillingene 
riktig og åpne det originale RGB bildet, for å 
konvertere dette til CMYK i stedet.

> For å endre fargeprofiler og sjekke
 at alle programmene bruker   
 samme fargeprofil, kan du enten  
 bruke Bridge eller du kan gå på 
 Edit > Colour settings i 
 Photoshop og Indesign. 

> Hvis alle programmene er innstilt  
 på samme profil, vil du se øverst  
 at det står Synchronized. Hvis  
 det står Unsynchronized, bør du   
 ta en ekstra sjekk for å se om noen  
 av programmene står på feil profil. 


