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1. Digitaalinen aineisto
Sanomalehtipaino
Sivut yksittäisinä Adobe Acrobat PDF 1.5 tiedostoina (minimi) I-printin toimittaman ohjeen mukaan valmistettuna.

__________________________________________________________
2. Kirjasimet/Fontit
I-printissä on käytössä uusin versio Creative Alliance kirjasimista. Se vastaa Adobe FontFolio 9.0 kirjasinvalikoimaa. Kirjasinlistamme saat ladattua nettisivuiltamme www.iprint.fi/sanomalehtipaino.

__________________________________________________________
3. Sivupohjatiedot
Tabloid
Valmiin tuotteen koko 280 x 400 mm.
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i-tabloid
Valmiin tuotteen koko 260 x 370 mm.

i-340
Valmiin tuotteen koko 240 x 316 mm.
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Broadsheet
Valmiin tuotteen koko 400 x 560 mm.

B 250
Valmiin tuotteen koko 250 x 560 mm.
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4. Sivunvalmistuksen asetustiedostot
Sivunvalmistuksen asetustiedostot saat ladattua nettisivuiltamme www.iprint.fi/sanomalehtipaino.

__________________________________________________________
5. Aineiston välitys
I-print Oy:llä on useita mahdollisuuksia ottaa vastaan julkaistavaksi tarkoitettua materiaalia.
1. FTP-palvelin
Osoite on ftp://material.iprint.fi. Yhteys FTP-palvelimeen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Saat ne
soittamalla I-printin asiakastukeen 050 355 8024 tai keskukseen (06) 2477 750. Ilmoita silloin yhteystietosi
ja mahdollisimman tarkasti tiedot julkaistavasta materiaalista.
 iedoston siirto palvelimelle tapahtuu käyttämällä esim. Ws-ftp ohjelmaa Windowsissa tai Fetch ohjelmaa
T
Macintoshissa. HUOM: Sivut yksittäisinä PDF-tiedostoina. Filezilla on ilmaisohjelma ja vapaassa levityksessä.
Ws-ftp ja Fetch ovat kokeiluversioita.
2. Sähköposti
Asiakaslehtien valmiit PDF-sivut: material@iprint.fi

_________________________________________________________
6. Sivujen esikatselu
Mikäli muuta ei ole sovittu sanomalehden sivut on hyväksyttävä painettavaksi painoa edeltävänä päivänä
klo 16.00 mennessä osoitteessa www.webcenter.fi. Tunnukset webcenteriin saa sähköpostitse osoitteesta
material@iprint.fi.

__________________________________________________________
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7. Postitusaineisto
7.1. Osoitteelliset lehdet
Osoiteaineiston rakenne: Yksi kokonainen osoite koostuu neljästä kentästä/rivistä
•
•
•
•

kaksi ensimmäistä kenttää nimikenttiä (Excelissä sarakkeet A ja B)
kolmas kenttä katuosoite / postilokero (Excelissä sarake C)
neljäs kenttä postinumero ja –toimipaikka (Excelissä sarake D)
kolmannessa ja neljännessä kentässä täytyy olla tarvittavat tiedot

Yhteen kenttään mahtuu 30 merkkiä.
Osoitteiden vaatima tila on 70 x 30 mm ja ne tulostuvat seuraavasti:
osoite
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7.2. Osoitteettomat lehdet
Osoitteetonta tiedostoa käytetään kotisuora -jakeluissa ja kimppulähetyksissä
•
•
•
•

osoitteettomassa aineistossa kuusi “kenttää” käytössä (Excelissä sarakkeet A-F)
A-sarakkeessa kpl-määrä ja F-sarakkeessa postinumero ja -toimipaikka.
kotisuora -jakeluissa lisäksi tiedot kohderyhmästä ja jakoajasta
Kimppulähetyksissä tiedot onko lähetys nopeudeltaan 1 vai 2

Osoiteaineiston toimittaminen
Osoiteaineisto tulee toimittaa joko Excel-taulukkona (*.xls) tai tekstitiedostona (*.txt). Jos toimitat aineiston
tekstitiedostona kenttien tulee olla erotettuna risuaidalla (#) tai puolipisteellä (;).
Osoiteaineisto tulee toimittaa painoon vähintään 2 työpäivää ennen julkaisun painopäivää.
Osoitteet toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen postitus@iprint.fi
Yhteyshenkilö: 050-376 3867/Pasi Hakola tai 050-552 4089/Petri Taipale

EU:n tietosuoja-asetukseksen johdosta i-print poistaa/tuhoaa asiakkaan lähettämän osoiteaineiston aina välittömästi lehden
painamisen jälkeen.
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