Preparação de arquivos de acordo com normas PDF/X

Implantação de boas práticas de trabalho em aplicativos de editoração eletrônica, com objetivo
de atender à necessidade da construção adequada de arquivos digitais PDF para uso gráfico
que estejam em conformidade com as especificações das normas internacionais ISO 15930 e
suas variações
Instrutor:
Ricardo Minoru Horie
Objetivo:
O objetivo desse curso é a implantação de boas práticas de trabalho em aplicativos de
editoração eletrônica, com objetivo de atender à necessidade da construção adequada de
arquivos digitais PDF para uso gráfico que estejam em conformidade com as especificações
das normas internacionais ISO 15930 e suas variações.

No treinamento serão apresentados todos os pré-requisitos a serem atendidos para o
atendimento das normas, as especificações adequadas de fechamento e exportação de
arquivos PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4 e X-5.

Público-Alvo:
Designers, diagramadores, finalizadores, e outros profissionais de agências de publicidade e
propaganda, estúdios de criação, design gráfico, que produzam arquivos digitais para
impressão em birôs e gráficas. Birôs e gráficas que queiram fornecer treinamento/atualização
aos seus funcionários e/ou clientes.

Carga horária base:
7 horas
Entre em contato:
minoru@bytestypes.com.br ou (11) 98497-9969 (TIM & WhatsApp)
PROGRAMA DO CURSO
Arquivos Abertos X Arquivos Fechados X PDF X PDF/X
-

Definições
Características, vantagens e desvantagens
Diferenças entre os "sabores" do PDF/X
Norma internacional X a Cartilha da ABTG

Cuidados na preparação de arquivos PDF/X
- Cuidados com aplicativos: mais recomendados e menos recomendados
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-

Construção dos arquivos
Fontes: padrões recomendados e dicas de uso com relação às normas PDF/X
Espaços de cor
Especificações de imagens bitmap: formatos e taxa de compressão

Cuidados na geração de arquivos PDF/X
- Destilamento X Exportação direta - vantagens e desvantagens
- Especificações na geração de arquivos PostScript
- Configuração do Distiller para conversão de arquivos PostScript em PDF
Normalização, certificação e homologação de arquivos PDF/X
- Normalização prévia ou posterior
- Até que ponto é interessante a certificação PDF/X no ambiente do departamento de
pré-impressão
Preflight do arquivo
- Análise prévia de problemas de processamento pelo RIP e problemas de
impressão/acabamento usando o PitStop Professional e o Acrobat Professional
- Edição e reparos em problemas usando o PitStop Professional

---------------------------Os treinamentos da Bytes & Types, em sua maioria, são feitos in Company
Para turmas abertas, acompanhe nossa seção Agenda e cadastre seu e-mail para ser
avisado dos eventos que promovemos ou participamos
----------------------------
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