
Grafisk produktionsforståelse

Af Susanne Nielsen

Portfolio Hovedforløb 2, april 2018



Grafisk produktionsforståelse

Susanne Nielsen  - Portfolio Hovedforløb 2, april 2018 2

Opgave
Opgaven var at lave et byfestmagasin til Lind 
byfestforening, som er drevet af frivillige. Ma-
gasinet bliver hvert år husstandsomdelt til hele 
Lind by. 
Bestillingen kommer hvert år ind til Grafisk SKP, 
hvor jeg, sammen med en kollega, fik opgaven 
denne gang.
Opgaven var en nyopsætning af et magasin på 
80 sider.

Kundekontakt & opgavefordeling
Jeg har sammen med en kollega stået for at lave 
magasinet. Vi har delt ansvaret for opsætningen 
af dokumentet og af artikelerne, men under ud-
førelsen af magasinet var jeg den primære an-
svarlige for opgaven.

Jeg har været den der har haft det overordnede 
overblik og stået for kundekontakt, annoncer og 
placeringen af indhold.
Jeg har løbende haft kontakt med kunden, som  
primært er foregået over email, men også over-
telefon. Desuden har kunden været forbi på 
kontoret.
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Lørdag den 30. september
Lind i bevægelse  Motions arrangement for alle aldre                                                                      S   41

MTB løb                                                                                                                                                                            S   43

Familieruten                                                                                                                                                                   S   45

Lind loppefund – ”Fra møl til sølv”                                                                                                                 S   47

Byfesthygge i Multihallen                                                                                                                                     S   49

Lind pentanque bymesterskaber                                                                                                                      S   51

Halfest – Dinner Drinks and Dancing                                                                                                            S   53

Nr 1 Hits                                                                                                                                                                            S   55

Duo’en Claus og Morten & DJ Peder                                                                                                            S   57

Overskrift program lørdag d. 30.9.17

torsdag_fredag_lørdag.indd   7 21/08/2017   10.07

www.lindbyfest.dk

Mountainbike

Motionsløb Lind i Bevægelse

Teen Event Party Lind

Halfest – Dinner – Drinks and Dancing

Byfesthygge i Multihallen Lind Loppefund

Familie – cykelruteLind Revy 2017 – Halløj i Hal 3

Pub’en med kolde øl og god musik

Hoppe Legeland

Arbejdsprocess
Vi startede med at lave et layout til kunden med 
kasser, for at give et overblik over hvordan ma-
gasinets opsætning ville komme til at se ud, og 
for at få dette godkendt. Herefter gik jeg igang 
med at lave forsiden, for at designet derfra kun-
ne føres videre gennem magasinet.
Efter godkendelse gik vi igang med at lave artik-
lerne, som løbende blev sendt til godkendelse, 
og derefter kom annoncerne løbende på plads. 

Layout & krav
Kunden ønskede sig et fangende design, som 
samtidigt var spændende og hyggeligt. Lige-
ledes skulle det afspejle temaet for byfesten - 
”Lind i bevægelse.”

Kunden ønskede desuden mange billeder, da 
hans erfaring var at folk i byen syntes at det var 
sjovt at se sig selv, eller folk de kender, i maga-
sinet. 

Nogle artikelsiderne blev genbrugt fra det forri-
ge år, mens andre blev redesignet, og så var der 
selvfølgelig en masse nyopsætninger.
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Modtagelse 
af ordre

Opgavebeskrivelse 
fra kunden

Inspirations- 
søgning

Opsætning af 
magasin skabelon 

sendt til 
godkendelse

Design af forside Forside 
godkendelse

Indsamling af 
annoncer fra 

2016, som skulle 
genbruges

Løbende 
modtagelse og 

indsættelse af nye 
annoncer

Løbende 
modtagelse af 

materiale til 
artikler, samt design 

og opsætning 
deraf

Løbende 
godkendelse af 
artikler som de 

var klar, herefter 
indsættelse 

heraf

Omrokering af 
annoncer

4 nye sider tilføjet, 
da der ikke var 

nok plads

Omrokering af 
annoncer

Færdige magasin 
godkendt

Trykklar PDF sendt 
afsted til kunden

Workflow
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Kvalitetskontrol
For at den trykklare PDF skulle fylde mindst mu-
ligt, blev alle indholdssider lavet som individuelle 
sider, der blev placeret ind i det endelige doku-
ment som PDF.

Selve det endelige dokument blev desuden 
lavet som en booklet, så både jeg og min sam-
arbejdspartner havde mulighed for at arbejde i 
byfestmagasinet samtidigt.
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Til genereringen af PDF’en, oprettede vi to forskellige udgaver. En med 
cropmarks, kaldet ”Lind byfest m. cropmarks”  og en præcis magen til, dog 
uden cropmarks, kaldet ”Lind byfest u. cropmarks.”

PDF’en blev sat til at være i single pages.

Vi indstillede pdf’en til at komprimere billederne til 300 ppi, hvis de ved 
tilfælde af fejl var blevet indsat for store. På denne måde var kvaliteten 
stadig god ved tryk. 
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Kunden ønskede at den endelige fil skulle være med skæremærker/crop-
marks og med en bleed på 3mm.

Vi satte indstillingen til at konvertere farverne til Coated FOGRA39 (ISO 
12647-2:2004) for at alle billeder skulle være i CMYK farver.
Dette gjorde vi da alle billeder der skal sendes til tryk skal være dette.
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Kvalitetsvurdering
Magasinet har løbende været til korrektur hos 
flere forskellige, både hos to af kunderne og hos 
kollegaer, som alle har kommet med feedback 
og tilrettelser angående udseende generelt. Alt-
sammen for at sikre at magasinet havde det ud-
seende kunderne ønskede.

Undervejs stødte vi løbende på forskellige pro-
blemer, bl.a. at vi selv skulle skaffe mange af bil-
lederne, så selvom kvaliteten ikke var i top, måt-
te flere heraf findes på Facebook. 
Derudover tog kunden på ferie uden at under-
rette os, og kom først tilbage få dage før dead-
line. Dette resulterede i, at vi måtte have god-
kendelse fra en anden fra byfestforeningen, som 
senere igen skulle tilrettes af selve kunden.

Dog godkendte kunden magasinet efter kor-
rekturen og de sidste tilrettelser, og kunderne 
endte med at blive godt tilfredse, og min sam-
arbejdspartner og jeg modtog stor ros for vores 
indsats.


