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OPGAVEBESKRIVELSE (FIKTIV)
Til dette magasin har jeg samlet en række interviews, tekster og
billeder. Mine tanker og ideér er gået på at udvikle et mandemagasin til hverdagsmanden
SPECIFIKATIONER
Opgave: Design, layout og opsætning af magasinet.
Kunde: BEHIM
Farverum: CMYK (RGB workflow)
Programmer: Indesign, Photoshop og Illustrator
DET KREATIVE WORKFLOW
Det kreative workflow starter ved det første kundemøde, hvor der
tages højde for kundens ønsker og behov, i forhold til tryksagen layout. Vi bliver enige om bogens tekniske specifikationer
– såsom format, indhold, papirkvalitet og efterbehandling. Efter
mødet kan jeg gå igang med researchen. Så snart designoplæget
er færdigt, fremviser jeg det for kunderne. Efter kundernes godkendelse, kan jeg påbegynde opsætningen.
DE TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Opslag: 40.000 stk.
Format: 210x280 mm.
Sideantal: 4 + 28 sider
Papir: Omslag 170 g silk mat bestrøget
Indhold 115 g silk, Indstik 250 g ubestrøget
Farver: Indhold 4 + 4 CMYK
Efterbehandling: Falsning, klammehæftning, skæring.
Produktion: Jeg kontakter trykkeriet, da de har styr på det med
trykmaskiner. Til produktionen af magasinet skal jeg levere en
PDF med standardprofilen CoatedFOGRA39.

DET TEKNISKE WORKFLOW
Det tekniske workflow starter efter, at kunden har godkendt
designoplæget. Jeg opretter et dokument i InDesign med 3mm
bleed. Jeg indstiller min preflight. Når magasinet er færdiggjort,
eksporterer jeg den med standardprofilen CoatedFOGRA39.
Jeg slutter af med at tjekke min trykklare PDF i Acrobat med
Preflight og Output Preview, så alt er korrekt, inden den sendes til
tryk. Jeg slutter af med at tjekke min trykklare PDF i Acrobat med
Preflight og Output Preview, så alt er korrekt, inden den sendes til
tryk.
PROCESSEN - STEP FOR STEP
1. Jeg starter med at lave mine indstillinger for farvestyring i
Photoshop, så jeg kan gemme indstillingerne som en CSF (Colour
Settings File). Efterfølgende henter jeg filen ind i Adobe Bridge, så
jeg kan synkronisere indstillingerne med resten af programmerne.
2. Jeg åbner nu magasinets billeder i Photoshop, så jeg har mulighed for at give billederne den korrekte farveprofil. Jeg tjekker
samtidig, om opløsningen er god nok.
3. Jeg kan nu starte opsætningen af mit magasin og indstilling af
min Preflight.
4. Når magasinet er godkendt, eksporterer jeg min PDF med
CoatedFOGRA39-profilen.
5. Jeg slutter af med at tjekke min trykklare PDF i Acrobat med
Preflight og Output Preview.
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PROFILSYNKRONISERING
Jeg laver mine indstillinger for farvestyring i Photoshop.
Jeg arbejder i Adobe RGB (1998), da det i dag er den almindeligst
forekommende RGB-standard, når der arbejdes med tryksagsproduktion, og så har den et langt større farverum end CMYK. Med
Adobe RGB får jeg også mest mulig data ud af mit billede.
Jeg bruger jeg profilen CoatedFOGRA39 som min CMYK-profil.
Coated (bestrøget), da papirvalget er med overfladebehandling.
FOGRA39, da det er den profil, som trykkeriet ønsker.
Jeg bruger Relative Colorimetric til at skalere RGB- farverummet
ned til CMYK. Relative Colorimetric gengiver farverne så nøjagtigt
som muligt.
Jeg gemmer nu indstillingerne som en CSF (Colour Settings File).
Efterfølgende henter jeg CSF-filen ind i Adobe Bridge, så jeg kan
synkronisere indstillingerne med resten af Adobe Programmerne.
På denne måde sikrer jeg, at jeg har de samme farveindstillinger i
alle mine programmer.
WORKSPACE
Jeg er optimeret mit InDesign Workspace, så det er optimeret
med de funktioner, som jeg bruger mest igennem mit workflow.

PREFLIGHT PROFILE
Jeg bruger InDesign’s Preflight-funktion under hele opsætningsprocessen af magasinet. Jeg laver min egen Preflight, som hele
tiden tjekker magasinet igennem for eventuelle fejl og mangler.
Jeg kan bl.a. tjekke, om magasinets billeder har den rette opløsning på 300ppi, da trykmetoden er offset.
PRØVETRYK
For at kvalitetssikre magasinet laver jeg igennem arbejdsprocessen et par enkelte prøvetryk. Hvis kvaliteten på billederne ikke er
optimal, foretager jeg farvejusteringer i Photoshop.
EKSPORTERING AF PDF
Når magasinet er godkendt, og jeg har kvalitets- sikret det igennem InDesign og Photoshop, kan jeg eksportere den trykklare
PDF til trykkeriet.
PREFLIGHT I ACROBAT
Når PDF’en er eksporteret, åbner jeg den i Acrobat. Efterfølgende
går jeg ind i under Preflight og analyserer magasinet for fejl. Jeg
får et fejlfrit analyseresultat, og jeg kan nu sende mit magasin
videre til tryk.
EFTERBEHANDLING
Når jeg har tjekket min Preflight i Acrobat, og jeg har kvalitetssikret magasinet, kan jeg sende den videre til trykkeriet, hvor de vil
tage sig af trykprocessen og efterbehandlingen.
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