
JOBOPTONS

Før der kan genereres korrekte PDF-filer, skal 

de prædefinerede joboptions filer placeres 

korrekt på maskinen.

 Joboptionsfiler indholder fastlagte indstillinger/

presets for hvordan PDF-filer genereres. De 

medfølgende job options-filer er tilpasset vores 

workflow og ved at bruge disse, fremfor 

standardindstillingerne på dit system, mindskes 

risikoen for fejl/forsinkelser videre i 

produktionen markant.

På vores hjemmeside, eller via henvisningerne 

på næste side, kan joboptions til brug i InDesign 

downloades. Der er to joboptions filer til 

henholdsvis bestrøget og ubestrøget papir.

Placeringen af filerne kan variere alt efter 

hvilken version af Adobe InDesign, der er  

installeret på din maskine. Vejledningerne 

fungerer ikke, hvis filerne placeres forkert. 

Kontakt os derfor gerne, hvis du ikke kan 

gemme filerne som beskrevet.
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Filplacering Mac:

Harddisk > Brugere > [bruger] 

> Bibliotek > Application Support 

> Adobe > Adobe PDF > Settings

Filplacering Windows:

Documents and Settings 

> [bruger] > Application Data 

> Adobe > Adobe PDF > Settings

Filerne skal efterfølgende placeres i en 

bestemt mappe, for at InDesign kan 

finde dem. Du placerer lettest filerne i 

den korrekte mappe ved at gøre det 

direkte fra InDesign. Start med at åbne 

InDesign og vælg: 

»File > Adobe PDF Presets > Define«

I det efterfølgende vindue vælges 

»Load...« og de to downloadede 

joboptionsfiler tilføjes en ad gangen, 

hvorefter de bliver synlige på listen 

med de andre presets. Afslut med at 

klikke på »Done«. 

Begge presets ligger nu klar under 

»Presets«, til næste gang et job skal 

exporteres til PDF.  

 

Ved export til PDF, vælges det preset 

der hedder »SG_Coated_2020«, hvis 

opgaven skal trykkes på bestrøget papir 

og »SG_Uncoated_2020«, hvis opgaven 

skal trykkes på ubestrøget papir.

Når vores farveprofiler er på 

maskinen, kan de to Joboptions filer 

til henholdsvis bestrøget og 

ubestrøget papir downloades enten 

fra hjemmesiden eller via 

nedenstående link. Gem filerne dem 

så du let kan finde dem, fx på dit 

skrivebord. 

 Joboptions bestrøget papir  

 Joboptions ubestrøget papir 

For at vores prædefinerede joboptions 

kan fungere, er det en forudsætning 

også at have de korrekte farveprofiler 

til henholdsvis bestrøget og 

ubestrøget på maskinen. De kan 

hentes på vores hjemmeside, hvor 

vejledninger til disse også findes. 

Selve profilerne kan hentes ved at 

klikke på nedenstående links. 

 CoatedFOGRA39 (bestrøget papir) 

 PSO Uncoated (ubestrøget papir)

https://onlinekorrektur.filecamp.com/s/19MNnuoxvGd3iqJt/d
https://onlinekorrektur.filecamp.com/s/bSdJf8ewSinUisoF/d
https://onlinekorrektur.filecamp.com/s/Vl6q8f2qHzS0bzbc/d
https://onlinekorrektur.filecamp.com/s/S6XFdn3BaEoR4sWM/d

