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1. Z menu [ Plik... ] wybierz polecenie [ Publikuj jako PDF... ]

1. W dokumencie należy ustawić spady o wielkości 3 mm. W więk-
szości przypadków brak spadów  uniemożliwia prawidłowy wydruk 
pracy. 

 zobacz więcej »

2. 
ilustracje, itp.) należy przekształcić w bitmapy, z rozdzielczością 
300  dpi, w trybie kolorów CMYK lub skali szarości. 

 zobacz więcej »

3. W przypadku niewielkiej ilości tekstu w projekcie warto zamienić 
wszystkie teksty na krzywe. 

 zobacz więcej »

4. Należy także zwrócić uwagę, czy teksty są w kolorze CMYK. Zdarza 
się, że przy kopiowaniu treści z edytorów tekstowych czcionka za-
chowuje przestrzeń barwną RGB, która na wydruku może zupełnie 
odbiegać od zamierzonego efektu.

 zobacz więcej »

O czym należy pamiętać, przygotowując plik w programie CorelDraw?

Przygotowanie pliku do druku 
– podstawowe informacje

Czy wiesz, że...

Corel Draw oferuje feruje f kilka gotowych ustawień, 

dzięki którym możemy wygenerować plik PDF, F, F

zoptymalizowany, y, y np. pod kątem rozpowsze-

chaniania w internecie, dla własnego użytku lub 

z ustawieniami drukarskimi. Niestety ustawienia 

te często powodują utratę jakości projektowa-

nych materiałów (włączona kompresja bitmap) 

lub błędy drukarskie (brak dołączonej czcionki).

Dlatego Comernet sugeruje zmianę niektórych 

spełniał TwTwT ojeojeo  oczekiwania.

Przygotowanie do druku pliku PDF 
w programie CorelDraw
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2. W okienku wskaż miejsce, w którym plik będzie zapisany. Przed zapisaniem pliku wybierz przycisk [ Ustawienia... ]

3. W zakładce [ Ogólne ] wybierz zakres stron, które mają być zapisane w pliku PDF. Jeśli do druku ma być przygotowany cały dokument wybierz [ Bie-
żący dokument ]. Zgodność: wybierz [ Acrobat 4.0 ].

Czy wiesz, że...

Do gotowych ustawień ofefef rowanych przez 

program Corel Draw, możesz dodać ustawienia 

proponowane przez drukarnię Comernet.

Wystarczy kliknąć ikonkę z symbolem [ + ],

znajdującą się obok listy gotowych stylów, 

następnie wpisać nazwę nowych ustawień 

i zatwierdzić przyciskiem [ OK ].

Nowe ustawienia będą dostępe za każdym 

razem, gdy będziesz przekazywać pliki do 

.tenremoCinrakurd
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5. W zakładce [ Dokument ] odznacz  przyciski: [ Dołącz hiperłącza ], [ Generuj zakładki ], [ Generuj miniatury ]. Kodowanie: [ Binarne ].

4. W zakładce [ Obiekty ] użyj następujących ustawień:
» Typ kompresji: [ Brak ];
» Zmniejszanie rozdzielczości map bitowych: kolor: 300, skala szarości: 300, monochromatyczne: 1200;
» Odznacz  przycisk [ Kompresuj tekst i rysunki kreskowe ];
» Zaznacz  przycisk [ Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe ];
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7. Zakładka [ Zabezpieczenia ] powinna pozostać pusta.

6. Szczególnie istotne są ustawienia w zakładce [ Ustawienia drukarskie ]. Ważne jest dodanie marginesu na spad. Należy 
jednak pamiętać o wcześniejszym ustawieniu spadów już na etapie projektowania.

 Jak ustawić spady w dokumencie? – kliknij tutaj.
 Wracamy do ustawień. Jako standard przyjmujemy spad wielkości 3 mm. Pola ze znacznikami drukarskimi pozostaw puste 

8. W zakładce [ Zaawansowane ] użyj następujących ustawień:
» Odznacz  [ Optymalizacja dla Internetu ];
» Odznacz  [ Przekształć złożone wypełnienia w mapy bitowe ];
» Zaznacz  [ Zachowaj nadrukowania dokumentu ];
» Odznacz  [ Zachowaj informacje o rastrze ];
» Odznacz  [ Przekształć kolory dodatkowe na rozbarwienie ];
» Zaznacz  [ Zachowaj łącza OPI ];
» Pasma wypełnienia tonalnego: 256;
» Pliki EPS: PostScript.

 W [ Zarządzanie kolorami ] wybierz jedną z następujących opcji:
» CMYK – w przypadku, gdy dokument ma być drukowany w czte-

rech kolorach (tzw. „pełny kolor”). Przy tej opcji uaktywni się pole 
[  ], które powinno być odznaczone ;

» Skala szarości – w przypadku, gdy dokument ma być drukowany 
w jednym kolorze (czarno-biały);

» Rodzimy – w przypadku, gdy w dokumencie zastosowano dodat-
kowe kolory PANTONE.

9. Kliknij przycisk [ OK ] i zapisz plik PDF we wskazanej lokalizacji. Tak przygotowany dokument warto spakować do formatu .zip.

ży 
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Tworzenie spadów 
w programie CorelDraw

Jak ustawić spady w programie CorelDraw:

1. Otwórz menu [ Narzędzia ] �  [ Opcje ].

Wstęp

Spady lub inaczej margines na spad, jest to obszar pracy przeznaczony 
na obcięcie, zapewniający dokładne przycięcie pracy do żądanego roz-
miaru.

netto pracy, czyli docelowy format po docięciu, powinien być powiększo-
ny o 3 mm z każdej strony. Uzyskamy wówczas tzw. „format brutto”. 

Przykład:
Jeśli przyjmiemy, że ulotka po obcięciu ma mieć format A4 – 210 x 297 
mm, to obszar pracy, z 3 mm marginesem na spad z każdej strony, powi-
nien mieć format (210+3+3) x (297+3+3) = 216 x 303 mm.

2. W oknie po lewej stronie przejdź do zakładki [ Dokument ] �  [ Pro-
wadnice ] �  [ Wzorce ]. Wprowadź następujące ustawienia:
» W oknie po prawej stronie wybierz przycisk 

przez użytkownika ].
» Zaznacz  przycisk [ Marginesy ].
» Zaznacz  przycisk [ Marginesy lustrzane ].
» Wartość marginesów ustaw na [ -3 mm ].
» Po ustawieniu marginesów wciśnij przycisk [ Zastosuj wzorzec ], 

a następnie wciśnij [ OK ].

3. Linie pomocnicze wokół dokumentu oznaczają teraz pole spadu. Po-
wstał obszar brutto o wielkości 216 x 303 mm.

4. 
strony (przede wszystkim tło, oraz zdjęcia), powinny być dociągnięte do 
linii pomocniczych. Mówiąc inaczej, powinny być „wyciągnięte na spad”.

5. Tak przygotowany obszar roboczy zapewnia dokładne wycięcie pracy 
z arkusza drukarskiego, bez ryzyka pozostawienia białych krawędzi.

(210 x 297 mm)

216 mm

30
3 

m
m
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1. Zaznacz zdjęcie. Wybierz menu [ Mapy bitowe ] �  [ Przekształć w mapę bitową... ]

2. W oknie [ Przekształć w mapę bitową... ] wybierz następujące ustawienia:
» Rozdzielczość [ 300 dpi ];
» Tryb kolorów: [ Kolory CMYK (32 bity) ] – dla dokumentów drukowanych w czterech ko-

lorach; [ Skala szarości (8 bitów) ] – dla dokumentów drukowanych w jednym kolorze;
» Odznacz  opcję  ];
» Odznacz  opcję [ Czarny zawsze nadrukowany ];
» Zaznacz  opcję [ Wygładzanie ];
» Odznacz  opcję [ Przezroczyste tło ] – tylko dla obrazów bez przezroczystości. Jeśli 

chcesz zachować przezroczystość – pole należy zaznaczyć .

3. Zatwierdź wybór wciskając przycisk [ OK ].

Przekształcanie obrazów 
w mapy bitowe CMYK
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Zamiana tekstów na krzywe
Aby zamienić wszystkie teksty na krzywe:

1. Wybierz menu [ Edycja ] �  [ Zaznacz wszystko ] �  [Tekst ];

2.  Wybierz menu [ Rozmieszczenie ] �  [ Przekształć w krzywe ]. Ten sam efekt uzyskasz 
wciskając kombinację klawiszy ctrl+Q Czy wiesz, że...

Zamiana tekstów na krzywe polega na konwer-r-r

sji czcionki na obiekty wektorowe. TymTymT samym 

możesz mieć pewność, że tekst po wydruku 

będzie wyglądał dokładnie tak, jak go widzisz 

na ekranie swojegojego o monitora.

Niestety zamiana dużej ilości tekstów na krzy-y-y

we, powoduje znaczące zwiększenie rozmiaru 

samego pliku PDF.F.F Optymalne efekfekf ty daje w 

tym wypadku zamiana tekstów na krzywe 

podczas generowania pliku PDF, F, F przy użyciu 

polecenia "Publikuj jako PDF.F.F.."
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Zmiana tekstów RGB na CMYK
Żeby poprawić tekst z przestrzeni RGB na CMYK:

1. Zaznacz odpowiedni tekst.
 Kliknij dwukrotnie na czarnym polu (opis koloru), znajdującym się w pra-

wym dolnym rogu interfejsu.

2. W oknie [ Wypełnienie jednolite ] proszę zmienić model koloru z RGB na 
CMYK.

 Uwaga! W przypadku koloru czarnego należy zmienić także opis składo-
wych odpowiednio na [ C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100 ]. W tym wypadku tekst 
będzie drukowany jednym, czarnym kolorem.
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Przygotowanie do druku pliku PDF 
w programie Adobe InDesign

-
nych do ściągnięcia tutaj. lub z naszej strony internetowej www.comernet.pl

Po zapisaniu pliku na dysk twardy komputera należy uruchomić program Adobe InDesign i wykonać następujące czynności:

1. Wybierz menu [ Plik ] � � .
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2. W oknie  wybierz przycisk [ Wczytaj... ].

3. Przejdź do miejsca, gdzie zapisałeś ściągnięty wcześniej plik o nazwie "COMERNET_DRUK.joboptions", zaznacz go i wciśnij przycisk [ Otwórz ].

4. [ DRUK_COMERNET ].
 Zamknij okno wciskając przycisk [ Gotowe ].
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Po wczytaniu ustawień można przejść do tworzenia pliku PDF:

1. Wciśnij kombinację klawiszy [ ctrl+E ] lub wybierz menu [ Plik ] �  [ Eksportuj... ].

Czy wiesz, że...
-

wane w plikach .jobopt .jobopt . ions.

zapisać podczas zapisywania pliku PDF,F,F naciskając 

przycisk [ Zapisz ustawienia ], który znajduje 

się u dołu okna dialogowego [ Eksport Adobe 

PDF ]. Wpisz nazwę nowego ustawienia i kliknij 

przycisk [ OK ].
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2. Wybierz folder, w którym ma być zapisany plik PDF.
 Z listy [ Zapisz plik jako ] wybierz [Adobe PDF ]. Zatwierdź wybór wciskając [ OK ].

3. W oknie [ Eksportuj Adobe PDF ] [ COMERNET_DRUK ].

4. Upewnij się, że wybrałeś prawidłowy zakres stron i zatwierdź wszystko wciskając przycisk [ Eksportuj ].

5. Tak przygotowany plik PDF warto spakować do formatu *.zip i w tej postaci przesłać na serwer FTP lub dostarczyć osobiście na płycie CD.

drukarnia |  introligatornia |  studio gra�czne

Comernet Sp. z o.o.
20-150 Lublin
ul. Ceramiczna 24

e-mail: studio@comernet.pl
tel. 81 452 91 33

www.comernet.p lCopyright © 2015 Comernet Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Strona  14 z 18

Przygotowanie do druku pliku PDF 
w programie Adobe Photoshop

-
nych do ściągnięcia tutaj.

Po zapisaniu pliku na dysk twardy komputera należy uruchomić program Adobe Photoshop i wykonać następujące czynności:

1. Jeśli przestrzeń robocza i spady są ustawione poprawnie wybierz menu
 [ Edycja ] � �  [  ].

UWAGA! Zanim przejdziesz do tworzenia pliku PDF w programie Photoshop:

1. Upewnij się, że dokument, na którym pracujesz zapisany jest w przestrzeni CMYK. W tym celu wybierz menu [ Obraz ] �  [ Tryb ] �  [ CMYK ].
 Tryb CMYK powinien być zaznaczony  .

2. Upewnij się, że dokument, na którym pracujesz zapisany jest w rozdzielczości 300 dpi, a jego rozmiary są zgodne z formatem projektu powięk-
szonym o spady 3 mm z każdej strony.  W większości przypadków brak spadów i nieprawidłowy rozmiar dokumentu uniemożliwia prawidłowy 
wydruk pracy.  Więcej o spadach w programie Photoshop – zobacz tutaj.
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2. W oknie  wybierz przycisk [ Wczytaj... ].

3. Przejdź do miejsca, gdzie zapisałeś ściągnięty wcześniej plik o nazwie "COMERNET_DRUK.joboptions", zaznacz go i wciśnij przycisk [ Wczytaj ].

4. [ DRUK_COMERNET ].
 Zamknij okno wciskając przycisk [ Gotowe ].
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Jeśli przestrzeń CMYK i rozmiar dokumentu łącznie ze spadami są ustawione poprawnie, możesz przejść do tworze-
nia pliku PDF. W tym celu:

1. Wybierz menu [ Plik ] �  [ Zapisz jako... ] lub wciśnij kombinację klawiszy [ ctrl+shift+S ].

2. Wskaż miejsce zapisania pliku. Z listy dostępnych formatów wybierz [ Photoshop PDF ]. Zatwierdź wybór wciskając przycisk [ Zapisz ].
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3. Wskaż miejsce zapisania pliku. Z listy dostępnych formatów wybierz [ Photoshop PDF ]. 
Zatwierdź wybór wciskając przycisk [ Zapisz PDF ].

4. Tak przygotowany plik PDF warto spakować do formatu *.zip i w tej postaci przesłać na serwer FTP lub dostarczyć osobiście na płycie CD.
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Tworzenie spadów 
w programie Adobe Photoshop
Wstęp

Tworzenie spadów w Photoshopie na przykładzie dokumentu w formacie A4 (210x297 mm)

Spady lub inaczej margines na spad, jest to obszar pracy przeznaczony 
na obcięcie, zapewniający dokładne przycięcie pracy do żądanego roz-
miaru.

netto pracy, czyli docelowy format po docięciu, powinien być powiększo-
ny o 3 mm z każdej strony. Uzyskamy wówczas tzw.  „format brutto”. 

Przykład:
Jeśli przyjmiemy, że ulotka po obcięciu ma mieć format A4 – 210 x 297 mm, 
to obszar pracy, z 3 mm marginesem na spad z każdej strony, powinien 
mieć format (210+3+3) x (297+3+3) = 216 x 303 mm.

1. Utwórz nowy dokument. Wybierz menu [ Plik ] �  [ Nowy... ] lub wciśnij [ ctrl+N ].

2. Użyj następujących ustawień:
Szerokość dokumentu: [ 210 + 3 + 3 = 216 mm ].
Wysokość dokumentu: [ 297 + 3 + 3 = 303 mm ].
Rozdzielczość: [ 300 piks/cal ].
Tryb kolorów: [ CMYK 8 bitów ].

Zatwierdź  ustawienia wciskając [ OK ].

3. Pracując na tak utworzonym dokumencie, proponujemy zachować odpowiednio duże marginesy. Pole na spad nie może być traktowane jako mar-
gines dokumentu, ponieważ jest to obszar przeznaczony do obcięcia. 

pole spadu

obszar pracy

 
 umieszczone 
"na spad"

m
ar

gi
ne

s
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