
CREAR PDF DES DE FREEHAND

Abans de crear el PDF hem de comprovar, que el document estigui correctament.
1. Que el format sigui el correcte. 
2. Que tingui sangs. (hauria de tenir 3mm de sang)
3. Que estiguin totes la imatges en CMYK
4. Que no hagin degradats, ni efectes lent en tintes planes (Si n’hi ha, en fer el PDF sortiran en cuatricomia)

Una vegada tot comprovat, manem a imprimir i seguirem els següents passos:
Seleccionem una impressora PostScript, o si no tenim, utilitzarem la impressora Adobe PDF

Seleccionar
Impresora postScript

o Adobe PDF



Seleccionem FreeHand MX, i després fem clic en avançat

Seleccionar
FreeHand MX

Seleccionar
Avanzado



Composición

Utilizar PPD

Ens apareix una nova finestra amb diverses pestanyes
En la pestanya de “Separaciones”, marcar les caselles “composición”, i “utilitzar PPD”

En el cas que tinguem alguna tinta plana, que hagi de sortir en cuatricomia, és recomanable corregir-ho en el document,
en comptes de marcar la casella de “Imp. tintas planas como colores cuatricomía”.



En la pestanya “Imágenes”, marcar les caselles com en la següent imatge

Per defecte ve marcada la casella “convertir RVA a cuatricomía”. Si la deixem marcada, i tenim vincles en RGB,
en fer el PDF FreeHand, les convertirà a cuatricomia, però els resultats poden ser erronis, sempre és millor convertir-les

directament en Adobe Photoshop



En la pestanya “Tamaño de papel”, selecionamos “personalizada” i li donem 10 mil·límetres mes per cada costat del que mesuri el document, 
perquè surtin les marques de tall. Amb això acabem en aquesta finestra i li donem a acceptar



Per últim seleccionem PDF i Guardar PDF com PostScript. ens pregunta on guardar l’arxiu, 
l’hi indiquem i després destil·lem l’arxiu PostScript amb Acrobat Destiller i ja tenim el nostre PDF
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