PRO

HANDLEIDING
Graveren van digitale bestanden zoals logo’s





LET OP:
Deze handleiding geldt alleen voor producten waarbij
vermeld staat dat het mogelijk is om afbeeldingen te
graveren!
LET OP:
Lees altijd eerst die Aanleverspecificaties (zie rechter
kolom)!



Kies in de webshop een product.



Plaats dit product in uw winkelwagen.



Klik in uw winkelwagen op Afrekenen



Selecteer de optie ‘Ik upload nu een scan of digitaal
bestand’.



Klik op Bladeren



Navigeer naar het bestand dat u wilt laten graveren
en selecteer dit.



Klik op Openen



Vul in het veld ‘Opmerkingen’ zo nodig extra aanwijzigingen in met betrekking tot grootte en/of plaatsing
van de gravure.



Vervolg de bestelprocedure.

AANLEVERSPECIFICATIES
Graveren gebeurt op basis van
vectoren. Het beste resultaat voor het
graveren van uw logo of digitale
bestand bereiken wij dan ook als u ons
een vectorbestand aanlevert.
Gebruik daarvoor liefst:
 1. Een lijn-gevectoriseerd (zwart-wit)
.eps bestand.
Dit soort bestanden zijn vaak beschikbaar
bij de Marketing & Communicatie afdeling
van uw bedrijf of bij uw drukker. Ook kan
uw drukker het bestand eenmalig
aanleveren door het bestand te e-mailen
(zie onderstaand e-mailadres, o.v.v.
opdrachtgever en order-nummer).
 2. Een zwart-wit .ai bestand
Veel logo’s zijn in dit formaat ontworpen.

 HELP Ik heb alleen een zwart-wit .jpg
bestand
Mocht u geen beschikking hebben over
bovengenoemde bestandsvormen dan kunt u
ook een zwart-wit .jpg bestand aanleveren.
Onuitwisbaar.nl zal het bestand voor u
vectoriseren. Hierdoor is het mogelijk dat
informatie verloren gaat en zodoende
kunnen kleine afwijkingen ontstaan. Gebruik
daarom een zo hoog mogelijke
afbeeldingsgrootte en resolutie (minimaal
A4-formaat bij 300 dpi).
 HELP Ik heb alleen een kleuren .jpg
bestand
Neem a.u.b. contact met ons op via onderstaand e-mailadres en voeg het bestand toe
als bijlage. Per geval bekijken wij de
haalbaarheid van het graveren.

Eenmaal gemaakt is een gravure onuitwisbaar. Daarom sturen
wij u vooraf (per e-mail) graag een proef ter goedkeuring.

Neem bij twijfel in alle gevallen contact
met ons op. Wij helpen u graag verder!
info@onuitwisbaar.nl

webshop voor cadeaus met een persoonlijke gravure

www.onuitwisbaar.nl
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