Vaatimukset tiedostoille
1. Suosittelemme, että asiakas valmistelee tulostamiseen tarvittavat PLT-tiedostot itse ja lähet�tää ne sen jälkeen OÜ Koopia Niini & Rauamiin (jatkossa KNR) tulostettaviksi. Näin saavutamme parhaan laadun.
2. Suosittelemme käyttää tulostustiedostojen tekemiseen sekä mustavalko- että väritulostuksessa HP DesignJet 750C Plus C47098 -ajuria. Suosittelemme myös aina käyttämään AutoCADissä olevaa ajuria.
3. Huomio! DesignJet-ajuri ei tue True Type -fontteja. TTF-fontit korvataan tiedoston tulostuksessa PCL bitmap -fonteilla. Tämän vuoksi suosittelemme, että TTF-fontteja ei käytetä. Jos
niitä käytetään, tulisi asiakkaan tarkistaa tulostustiedostot ennen tilauksen esittämistä.
4. Jos asiakas lähettää tulostettavaksi DWG-tiedoston, muuttaa KNR sen itse PLT-tiedostoksi
käyttäen siihen Standard AutoCAD LT -ohjelmaa. Tulee huomioida, että KNR:llä ei ehkä ole
fontteja, joita tilaaja on käyttänyt. Käytössä on myös runsaasti erilaisia CAD-ohjelmia ja AutoCAD-lisiä, joita KNR:llä ei ehkä ole.
5. Tulostustiedostoja tehtäessä tulee noudattaa periaatetta 1 kuva = 1 tiedosto. Emme suosittele tekemään tulostustiedostoja A4-kuvista, vaan niistä tulisi mahdollisuuksien mukaan
tehdä PDF-tiedosto.
6. Ennen kuin tiedosto lähetetään KNR:ään tulostettavaksi, tulee tiedoston viivan paksuus tarkistaa. Viivan sallittu minimipaksuus on 0,09 mm.
7. Tulee huomioida, että KNR on ohjelmoinut AutoCAD LT -ohjelmassa oletuksena asetuksen
default lineweight 0,13 mm eli ohuen viivan. Jos asiakas on käyttänyt muuta paksuutta, tulee siitä ilmoittaa erikseen.
8. Jos asiakkaan käytössä on tulosteen asetustiedosto (…ctb), tulee tilaajan ehdottomasti lisätä se tilaukseen. Näin taataan viivojen oikeat parametrit.
9. KNR käyttää mustavalkotulostuksessa aina oletuksena standard monochrome.ctb -asetusta
(plot style), jolla kaikkien viivojen väriksi määrätään musta. Tulostusvalikossa (plot option)
tulee olla aktiivisena valinta ”plot with plot styles”.
10. Väritulostuksessa käytämme asetusta ”none” (plot style).
11. Tulostusvalikossa (print options) tulee olla merkittynä aktiiviseksi ”plot object lineweights”.
12. Jos asiakas haluaa mustavalkotulosteen harmaan sävyissä, tulee siitä ilmoittaa tilauksessa
erikseen. KNR tekee oletuksena tällaisessa tilanteessa aina väritulostustiedoston ja tulostaa
sen mustavalkoisena mustavalkoisella laajaformaattitulostimella. Tällaisessa tapauksessa
kaikki tummat värisävyt tulevat erilaisissa tummanharmaan sävyissä ja vastaavasti vaaleat
vaaleanharmaan sävyissä. Paras harmaasävylaatu saadaan käyttämällä tulostukseen väripiirturia, mutta tällöin käytetään mustavalkoisen väripiirturin hintaa.

