Technische gegevens
Aanleveren

PDF volgens de normen
Medibel+ (Certified PDF)
Kies de Medibel-norm volgens de media
die zullen gebruikt worden (kwaliteit
“Newspaper - krant” of “Magazine”).

Benaming pdf-bestand:

ICC - standards Medibel:
ISOCoated (_IC) en
ISOnewspaper26v4 (_INP)





We raden aan om het IsoCoatedv2- of
IsoNewspaper26v4-profiel te gebruiken.

Indien je het profiel gebruikt moet je de
benaming als volgt aanpassen:
ddmmyy_TIT_custom_IC.pdf
of ddmmyy_TIT_custom_INP.pdf
ddmmyy = day/month/year
TIT = title of publication
custom = subject

Voor meer info betreffende de Medibel normen:
www.medibelplus.be

Verzenden
Via e-mail (max. 5 mb):

Via FTP:

productie@metrotime.be
Indien > 5 mb via WeTransfer

of

ftpprod.rossel.be
user: metro-ftp-premedia / paswoord: 93KBqfn2V8

Deadline aanleveren materiaal: 4 werkdagen voor verschijning
Gelieve bij het verzenden via FTP ook een mail te sturen naar productie@metrotime.be met:
een preview van het verzonden bestand ter controle + de naam van het verzonden bestand + datum van verschijning.

Aandachtspunten
 Advertenties zonder afloop dienen op stand
te worden aangeleverd. Het formaat van de pdf is
dan exact het te verschijnen formaat. (Dus geen
afloop, omsluitend wit, snijtekens, kleurbalken of
paskruisen voorzien.)
 Alle digitaal aangeleverd materiaal wordt via
een volautomatisch proces gecontroleerd op de
juiste aanleveringsvoorwaarden en technische
modaliteiten. Bij materiaal dat niet conform wordt
aangeleverd, wordt om nieuw materiaal gevraagd.

 Van erkende reclamebureaus verwachten wij
uitsluitend materiaal dat voldoet aan de Medibel+
standaarden. Indien door Mass Transit Media NV
toch technische correcties moeten worden uitgevoerd, komt de agentschapscommissie voor het
bureau te vervallen.
 Beelden in advertenties die een te hoge inktbezetting kennen, worden automatisch gecorrigeerd naar de juiste waarden. Dit kan een kleurafwijking tot gevolg hebben.

 Het verdient aanbeveling een kleurechte proef
op krantenpapier (of simulatie) te voorzien die
als referentie kan worden gebruikt bij druk. Deze
proeven dienen voorzien te zijn van een verschijningsdatum en kunnen worden gestuurd aan:
Drukcentrum Coldset Printing Partners
T.a.v. Productie
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
België

Heeft U vragen? Voor meer technische informatie: productie@metrotime.be of +32 (0) 2 227 93 85

