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Indicații pentru predarea fișierelor grafice 

 
 
Introducere 

Domeniul de activitate al BIGPRINT nu include proiectarea și pregătirea materialelor grafice. Din acest motiv 
este necesar ca fișierele, la predarea comenzii, să fie în format bun de tipar.  
 
 
Culori 

Materialele grafice și de text realizate, trebuie să fie corecte din punct de vedere coloristic și conform 
standardului de culori ale beneficiarului. Tehnologia de culoare a sistemelor de imprimare digitală este conform 
sistemului CMYK, din acest motiv este important ca fișierele grafice să fie realizate doar în sistemul CMYK, fără culori 
directe. Beneficiarii care de obicei utilizează culor PMS (Pantone), precum culori proprii specifice de brand, sunt rugați 
să identifice codurile culorilor Pantone cu valorile CMYK cele mai potrivite.  

Imprimantele BIGPRINT sunt calibrate la sistemul internațional de culori ICC (International Color Consortium), 
deasemenea pentru comunicarea dintre studiourile grafice și tipografie, cel mai potrivit instrument este martorul de 
culoare, sau altă mostră colorată, în lipsa cărora nu putem accepta reclamații referitoare la calitatea/veridicitatea 
culorilor. 
 
 
Activitatea de operare grafică în imprimerie 
 

Activitățile de nivel de bază (specifice tiparului) din munca de operator (mărire la dimensiune, rotire, 
segmentare, RIP) fac parte din serviciile de bază asigurate de BIGPRINT la produsele tipografice și ca atare nu vor fi 
facturate.  

Intervențiile grafice complexe (redimensionarea fără păstrarea rapoartelor de dimensiune, reeditarea 
elementelor grafice, modificarea de culoare, schimbarea fonturilor, etc.) vor fi efectuate de BIGPRINT doar la cererea 
scrisă a beneficiarului și vor fi facturate cu valoarea de 25 EUR/ora +TVA (minim 1 oră). 
 
 
Fișiere grafice, formate de fișiere  

 
Formatele de fișier acceptate: tif, pdf, eps, ai, cdr 

Fisierele, materialele grafice incarcate sunt considerate: material bun de tipar, cu corectura efectuată. Nu ne putem 
asuma răspunderea pentru eventualele diferențe de culoare, greșeli gramaticale, precum și estetice! La toate 
materialele grafice predate în format deschis, solicităm componenta de text transformată în curbe, precum în funcție 
de posibilități și atașarea unei imagini de verificare. 
 Dimensiunile materialului grafic trebuie să fie proporționale cu dimensiunile finale a graficii imprimabile. La 
fiecare ocazie trebuie specificat proprția de dimensiune a materialului grafic, sau procentul de mărire, precum 
dimensiunea finală a graficii imprimabile. 
 Rugăm ca rezoluția materialului (dpi) să fie cel mai mare posibil adecvat la dimensiunea graficii. Vom optimiza 
rezolutia în fiecare caz, luând în considerare la 
yout-ul, imprimanta, materialul, precum și utilizarea.  
 
 
Predarea fișierelor grafice  
 

CD, DVD, Pendrive, Email, FTP 
Nu păstrăm suporturile de date primite, nu le arhivăm! Păstrăm fișierele maxim jumătate de an. La cerere expresă, 
contracost există posibilitatea păstrării fișierelor pe timp mai îndelungat. 
 Încărcarea pe serverul nostru FTP se realizează prin linkul ACCES CLIENT de pe siteul nostru www.bigprint.eu. 
Pentru logarea în acces client, vă rugăm să vă înregistrați pe siteul nostru, după care o să primiți username și parola 
necesară încărcării fișierelor grafice.  
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