CHECKLIST BÁSICO PARA FECHAMENTO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO
Confime com seu(s) fornecedor(res) os parâmetros técnicos que devem ser seguidos
antes de finalizar e enviar seu(s) trabalhos para produção.

TIPO DO ARQUIVO
[ ]! PDF em alta resolução.
[ ]! EPS em alta resolução.
[ ]! TIF em alta resolução.
[ ]! O arquivo segue aberto mas foi verificado
que a versão do software onde o trabalho foi feito é
compatível com a versão que o fornecedor possui?

TAMANHO E FORMATO DO ARQUIVO
[ ]! As medidas do arquivo estão em
conformidade com as medidas combinadas pelo
fornecedor e tecnicamente viáveis para produção?
[ ]! O arquivo está em escala reduzida, em
relação ao formato final, mas as indicações de
proporção e ampliação estão claras?

CORES E IMAGENS
[ ]! O trabalho está na escala de cor correta
indicada pelo fornecedor?
[ ]! Todas as imagens inseridas ou linkadas
estão na mesma escala de cor?
[ ]! O trabalho exige impressão em cores
especiais e por isso elas estão indicadas no
arquivo. O fornecedor está ciente?
[ ]! As imagens estão em alta resolução?
[ ]! As imagens enviadas em formato PSD
tiveram os layers eliminados?
[ ]! Existem imagens recortadas no trabalho
mas o sistema como a máscara foi feita é aceito
pelo fornecedor?

FONTES
[ ]! Todas as fontes utilizadas no arquivo foram
embutidas no PDF ou no EPS?
[ ]! As fontes não estão embutidas mas todas
elas foram convertidas para curvas.

[ ]! As fontes não estão embutidas no arquivo
mas estão sendo enviadas anexas em um diretório
(pasta) com o nome Fontes?
[ ]! As fontes enviadas anexas para a
produção são compatíveis com o sistema
operacional do fornecedor?

CORTE E ACABAMENTO
[ ]! Existem áreas de impressão que excedem
as linhas de corte e foram observadas as
medidas para as sangrias?
[ ]! As marcas de corte e dobra estão
presentes e claras no arquivo?
[ ]! As marcas de Calibragem de Cor para
orientação do impressor constam do arquivo?
[ ]! O trabalho possui Corte Especial e o
desenho da faca também está sendo enviado.
[ ]! O trabalho possui recomendações
especiais com relação a papel ou acabamento
(verniz, encartes, furos ou colas) todas elas estão
claras e inclusas no arquivo ou no anexo?

ENVIO DO ARQUIVO
[ ]! A mídia onde o trabalho foi gravado para
envio foi testada depois de gravada em um ou
mais computadores?
[ ]! Os arquivos digitais seguem
acompanhados de uma prova impressa de
referência?
[ ]! Caso o trabalho exija corte especial um
print da faca também está anexo?
[ ]! A mídia ou a prova impressa possuem um
telefone e e-mail para contato com a criação, caso
o fornecedor tenha alguma dúvida durante o
processo de produção?
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