For at sikre korrekt og ensartet farvestyring på

For at kunne gøre nytte af indstillingern i

tværs af alle programmer i Adobe pakken, skal

Bridge, er det vigtigt at de korrekte

indstillingerne for farvestyring vælges i Adobe

farveprofiler til tryk på henholdsvis bestrøget

Bridge. Vores anbefalede indstillinger har vi

papir (Fogra39) og ubestrøget papir (PSO_

defineret i en .csf fil og gjort tilgængelig til

Uncoated) allerede er på maskinen. Hvis ikke,

download.

kan de downloades via linket på næste side.

FARVESTYRING ADOBE BRIDGE

1.	Download Color Settings filen via linket på
hjemmesiden (Colorsettings til Bridge). Filen
kan også downloades ved at klikke her.
2. Åben Adobe Bridge
3. Vælg: »Edit > Creative Suite Clor Settings«
4. Klik på »Show Saved Color Settings Files«
5.	Træk den downloadede fil over i »Settings«
mappevinduet der åbner.
6.	Klik på fluebenet »Show Expanded List of
Color Settings Files« i vinduet i Bridge og
vælg som standard »SG_2020.csf« og klik
»Apply«.
Bridge synkroniserer til alle Adobes
programmer. Genstart Bridge hvis du ikke kan
se de to indstillinger i vinduet under
»Edit > Creative Suite Color Settings«.
Husk så vidt muligt at gemme billeder i RGB,
gerne med profilen Adobe RGB i Photoshop
inden placering i InDesign, så konverterer
InDesign billederne til den profil der er valgt i
det preset der vælges ved export (ubestrøget/
bestrøget).

Hvis du skal eksportere en PDF, skal du blot
huske at vælge det korrekte »preset« i InDesign
ved export (bestrøget/ubestrøget).
Hvis ikke du allerede har hentet vores
farveprofiler og joboptions/eksport presets til
henholdsvis bestrøget og ubestrøget papir, kan
de hentes på vores hjemmeside, hvor
vejledninger til disse også findes. Selve filerne
kan også hentes ved at klikke på nedenstående
links.
 CoatedFOGRA39 (profil til bestrøget papir)
 PSO Uncoated (profil til ubestrøget papir)
 Joboptions bestrøget papir
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