Kodak InSite Prepress Portal - Informace k uvolnění dat do tisku
Vážený zákazníku, rádi bychom vám krátce představili možnost zasílání dat a jejich kontrolu prostřednictvím systému Kodak
InSite. Vaše data si pro vaši jistotu můžete ještě jednou před tiskem zkontrolovat. Systém InSite můžete využít také pro přenos
dat jako na FTP server.

Co je k tomu potřeba?
Počítač, připojení k Internetu, Adobe Flash Player, JawaScript a internetový prohlížeč (Internet Explorer, Safari, Firefox, atd.).

Do systému Kodak InSite se přihlásíte následujícím způsobem:
1. Otevřete internet. prohlížeč a zadejte (URL) adresu Prepress Portal serveru.

2. Před prvním přihlášením vám doporučujeme diagnostiku systému, která
prověří software a konfigurační nastavení systému InSite na vašem počítači.
Můžete si také prověřit rychlost připojení.
3. Zadejte uživatelské jméno a heslo (obojí održíte e-mailem) a zvolte si jazyk.
4. Klikněte na tlačítko „Přihlášení”.
Jakmile jste přihlášeni, zobrazí se vám přehled vašich posledních úloh (zakázek), který si můžete filtrovat v seznamu „Stav”.
Klikněte na požadovanou úlohu (číslo a název zakázky). Pozn. úloha musí být vytvořena předem oddělením přípravy výroby
(pre-press) v tiskárně.

Po otevření úlohy klikněte na tlačítko „Odeslat soubory...” a přetáhněte PDF soubor(y). Po přenosu dat je možné se odhlásit.

Odeslané PDF soubory (stránky) jsou kontrolovány, zpracovány a připraveny do tisku oddělením přípravy výroby společnosti
Moraviapress, a. s., Břeclav. Připravte se na to, že od nás obdržíte e-mail s požadavkem na schválení (uvolnění) dat do tisku,
s prosbou uvolnit úlohu, část úlohy (např. obálka, blok, příloha, atd.) co nejdříve. Opět se přihlaste svým uživatelským jménem
a heslem a klikněte na název úlohy (číslo a název zakázky), u které bylo požadováno schválení stránek.

Pokud kliknete na záložku „Stránky”, tak zde uvidíte, že je požadováno schválení. Žádáme vás, abyste opět (pro vaši jistotu)
provedli kontrolu stránek. V záložce „Souhrn” nebo „Stránky” si můžete zvolit, zda chcete vidět (kontrolovat) stránky pomocí
systému „Smart Review” nebo přes „Náhled”. Obě tyto možnosti slouží pro kontrolu zpracovaných dat (stránek) připravených
do tisku.
Kliknutím na tlačítko „Náhled” se spustí náhled ve formátu Flash Preview. V náhledu si můžete zobrazit a zkontrolovat pořadí
stránek celé úlohy nebo její části (např. obálka, blok, příloha, atd.), popř. zobrazit a zkontrolovat jednotlivé mutace (verze).
Nikdy nevolte ze seznamu „Zobrazit” položku „Všechny stránky”.
Kliknutím na tlačítko „Smart Review” nebo na miniaturu náhledu stránky spustíte systém, který umožňuje kontrolu samostatných
stránek. Jsou zde různé možnosti a nástroje pro kontrolu stránek.

InSite nabízí i možnost stažení zpracovaných stránek ve formátu PDF „Stáhnout nátisk” a formátu JPEG „Stáhnout JPEG”.
Když jsou stránky schváleny, tak v záložce „Stránky” vyberte stránky, které chcete uvolnit do tisku a klikněte na
„Schválit”.
V případě korektur vyberte stránky, které chcete opravit a klikněte na
„Zamítnout”. Potom můžete jednoduše přes tlačítko
„Odeslat soubory...” odeslat stránky znovu. Prosím vás, dbejte na to, aby byly nové stránky (soubory) pojmenovány odlišně
od původních, aby nedošlo v tiskárně k jejich záměně (do názvu souboru proto doplňte např. new, neu, nova, apod.).

Shrnutí ve 4 bodech
1. Přihlášení
2. Otevření úlohy (zakázky) a odeslání souborů
3. Odhlášení
4. Jakmile obdržíte e-mail od společnosti Moraviapress, a. s., s požadavkem na schválení dat, tak se opět přihlaste,
zkontrolujte stránky a uvolněte data do tisku.
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností ohledně systému Kodak InSite kontaktujte, prosím, naše technické pracovníky
na oddělení přípravy výroby (pre-press), tel.: +420 516 205 190, 230, 231.
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