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✓ ZPŮSOBY DODÁVÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ

Hotové inzertní podklady k montáži v datové podobě je možné dodat osobně, kurý-
rem nebo poštou na elektronickém médiu nebo je lze zaslat elektronickou cestou
prostřednictvím FTP protokolu, popř. e-mailu. Soubory s inzertními podklady přijí-
máme pouze v uvedených formátech a verzích programů. Média je nutno čitelně
popsat – uvést, které soubory a ve kterých adresářích jsou předmětem dodávky.
Každý inzerát musí být v samostatném souboru. S médiem je nutné dodat náhled
(laserprint).

POKUD ZVOLÍTE ELEKTRONICKOU CESTU, je nutné dodržet následující postup:

• Na příjmovém pracovišti inzerce se standardním způsobem zadá objednávka
inzerce s dodatkem „inzertní podklady elektronicky”.

• Názvem souboru zasílaného inzertního podkladu (EPS či dokument) musí být
vždy aktuální číslo inzerátu (např. EK00568 nebo ST00399A) uvedené v potvrzení
objednávky. Současně s objednávkou musí příjmový pracovník, který zakázku
vyřizuje, obdržet (faxem, kurýrem, e-mailem) náhled inzerátu (laserprint či *.PDF
soubor) pro možnost následného porovnání s elektronicky dodaným souborem
inzertního podkladu.

SOUBORY ZASÍLANÉ via FTP (protokol určený k posílání souborů po internetu).
K připojení k našemu serveru potřebujete:

1. Program FTP client – pro PC ke stažení zdarma na internetové adrese:
www.softseek.com/Internet/FTP/FTP_Clients/. Pro Macintosh jsou FTP klienty
aplikace např. Fetch, Anarchie, Transmit nebo v MacOS 9 prohlížeč sítě.

2. Údaje pro přístup na FTP server Economia:
Adresa: ester.economia.cz
Jméno uživatele: inzerce
Heslo: Economia (pozor na velké E)

3. Prostým kopírováním nebo přetažením ikony přemístíte soubor(y) na server Eco-
nomia. Výhodami proti zasílání e-mailem je rychlost přenosu, neomezená veli-
kost souboru a kontrola doručení souboru. Soubory z počítačů Macintosh by
měly být komprimovány Stuffitem min. 5.1 a soubory z Windows Zipem.

4. Kompletní přihlášení vypadá takto:
ftp://inzerce:Economia@ester.economia.cz//inzerce/ (pozor na velké E)
O umístění podkladu na FTP server je nutné informovat příjmové pracoviště.

• Alternativní, ale méně spolehlivý způsob odeslání souborů je použití e-mailových
adres inzerce.hn@economia.cz a inzerce.casopisy@economia.cz nebo použití
e-mailové adresy kontrolního pracoviště inzerce.vyroba@econmia.cz. V před-
mětu e-mailu je nutné uvést číslo inzerátu. E-mailem je možné posílat soubory
o celkové kapacitě max. 10 MB. 

Parametry inzertních podkladů do časopisů

4 PARAMETRY INZERTNÍCH PODKLADŮ DO NEWSLETTERŮ

Hotové předlohy
Písmo a grafika v křivkách, hotové předlohy ve formátu WMF, EPS, AI, CDR (kódo-
vání pro PC). Pokud jsou součástí inzerátu rastrové objekty, budou při exportu do
PDF kvůli velikosti výsledného souboru komprimovány a mohou být rozpité.
Nevhodné je proto užití písma v rastru a příliš drobných grafických objektů
(s mnoha detaily), jako jsou například příliš malá loga či fotografie. Má-li být hyper-
textový odkaz (link) v inzerátu aktivní, musí být umístěn vodorovně na jednobarev-
ném podkladu.

Ostatní podklady
Podklady pro grafické zpracování inzerátu redakcí: texty inzerátu - Word,
TXT, T602; fotografie – TIFF, JPG, BMP, PNG; loga – nejlépe vektorová grafika ve
formátu WMF, EPS, AI, CDR (kódování pro PC). Pokud jsou součástí inzerátu ras-
trové objekty, budou při exportu do PDF kvůli velikosti výsledného souboru kom-
primovány a mohou být rozpité. Nevhodné je proto užití příliš drobných grafických
objektů (s mnoha detaily), jako jsou například příliš malá loga či fotografie. Případ-
né návrhy podoby inzerátu nejlépe v JPG, GIF, DOC (WORD), PDF aj.
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