TYPOGRAFI &
OMBRYDNING
SIKOM DANMARK BROCHURE

TYPOGRAFI & OMBRYDNING
Opgavebeskrivelse

SIKOM er en „fiktiv“ opgave. Jeg har fået
lov at låne materiale fra virksomheden.
Mit mål har været at lave en brochure, som
sælger kan tage med til kunder, hvor de
kan få overblik over, hvad SIKOM er og hvilke løsninger de sælger. Brochuren skulle ikke
være for tung, men man må heller ikke stå
med følelsen af at mangle information.

Afsender

SIKOM Danmark A/S er et projekthus, hvis
hovedområde er sikkerhedsløsninger til f.eks.
større virksomheder og fængsler.

Målgruppe

Ledere fra virksomheder, institutioner,
fængsler.

Hvordan?
• InDesign: Layout & Tekstombrydning
• Photoshop: Ændret billeder til sort/hvid nedskalleret billeder til en effektiv ppi på
300.
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Opsætning
Preferences

Colour Settings
Farveindstillinger
Colour Settings er sat til Europe
Prepress 3 som er beregnet til tryk,
den indeholder CMYK farveprofilen Coated FORGRA39.

H&J Violations
Markerer afsnit hvor ordmellemrum er i
over- eller underkanten.

Man skal tjekke op med sit trykkeri
hvilken farveprofil de ønsker.

Document Setup
Format
Jeg har valgt at lave brochuren
som en liggende A5.
Min vurdering er at det er mere
lækkert at sidde med i hånden og
virker professionelt.

Dokumentet er sat til dansk.
Både i Dictionary og Paragraph styles.

Anførselstegn er sat til dansk. („“)

Sat til 12 sider (går op i 4)
Facing pages da det er opslag.
A5 liggende (210mm x 148mm)

3 mm bleed hele vejen rundt.
Bleed er for at undgå hvid kant
hvor indhold går til kant.
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Masters

A-Master m. 3 col / Pagina

B-Master m. 2 col / Running Header m. Text Variable

Jeg har benyttet mig af 3 forskellige
masters til mit layout.
Margin top:
Margin bottom:
Margin inside:
Margin outside:
Spalter:
Gutter:

10 mm
19 mm
10 mm
15 mm

2&3
6 mm

Text Variable til at indstille min
Running Header. Style er sat
til „rubrik.“

Baseline grid

Jeg har udregnet mit grid ved at
måle afstanden mellem 0-punktet og
grundlinjen.

C-Master

– Running Header defineres
efter hvilken Rubrik der er på
den enkelte side.

0-punktet

12,5 mm

Grundlinje

Master-C er til siderne uden Pagina og Running Header. Som f.eks. forside og bagside.
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Fontvalg

Jeg har brugt Tahoma, da fonten bliver
brugt på deres andre medier som f.eks.
deres hjemmeside.
Tahoma er en meget enkel og læsevenlig
sans-serif og egner sig godt til skærm.
Tahoma’s kendetegnes ved den smalle
„krop“ og korte bogstavmellemrum.

Tahoma

Brug af font på website

Hx Kpfo

Tahoma er en typeface, som er en del af
standard fonterne for microsoft 95.

Skriftstørrelse

Fonte variere meget med hensyn til skriftstørrelse, man kan ikke sige præcis hvilken
størrelse man bør bruge.
Jeg testede Tahoma i forskellige størrelser på print og kom frem til at 9/11 pt var
passende som brødtekst.

Overlængde
Versalhøjde
x-højde

Grundlinje
Underlængde

Regular

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyzæøå
123456789
.,“„!?@%/()&:;

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyzæøå
123456789
.,“„!?@%/()&:;

Aa

Aa
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Styles

Justification er sat til den anbefalede justering.

Bullets

Med styles gør man det nemt for sig selv
at formatere tekst med et enkelt klik.
Man kan være sikker på at formateringen
er det samme igennem hele dokumentet.

Bullets

Nested Style – Fakta bagside
Bullets har et indryk på 1 Gevirt

1 linje mellemrubrik

Jeg har valgt kun at udregne mellemrubrik for 1 linje, da jeg ikke har
brug for mere.
Nested style giver lov til at kunne ændre Character styles midt i en paragraph.

Skydning på brødtekst: 11
Skydning på mellemrubrik: 11
11 x 2 = 22 - 11 = 11
De 11 pt fordeles med 3,6 pt under og 7,2 pt over.
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Opslag

Tabs
Tabs er brugt for at få højrestillet alle sidetal.

Indholdsfortegnelse
Tahoma, Bold
9/26 pt.

Rubrik
Tahoma, Bold
14/16 pt.

Mellemrubrik
Tahoma, Bold
9/11 pt.

Brødtekst
Tahoma, Regular
9/11 pt.

Brødtekst med indryk
Tahoma, Regular
9/11 pt.
1 Gevirt indryk (9pt = 3,175 mm)

Running Header
Tahoma, Regular
8/9 pt.

Pagina
Tahoma, Bold
9/11 pt.
Paragraph rules

38

TYPOGRAFI & OMBRYDNING
Shape & Stroke
De skrå kasser skal give kontrast til
det ellers meget firkantede sort/
hvid udtryk.

Opslag

Info
Tahoma, Bold
9/11 pt.

Søg & Erstat

Billeder
Billeder flugter med x-højden

Før

Før
Efter

Efter
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Opslag – oversigt
For- og bagside

s. 2-3

s. 4-5

s. 6-7

s. 8-9

s. 10-11
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Preflight

Eksport
Jeg anvender en custom preflight, for at
være sikker på mit dokument er klar til tryk.

Dokumentet bliver sat til pages.

Det sørger for at advare mig hvis f.eks.
billeder er for lav ppi, hvis noget tekst er
overset i mine tekstfelter eller en font ikke
er linket korrekt.

Der er sat Crop Marks på til beskæring,
efter Document Bleed på 3mm.

Der sikres at brochuren og linkede elementer bliver i den rigtig farveprofil, CMYK.
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Kvalitetsvurdering

Jeg er godt tilfreds med brochuren.
Den fremstår professionelt og passer rigtig
godt med afsenderen.
Jeg har udfordret mig selv layoutmæssigt,
eftersom jeg har skulle holde mig inde for
nogle retningslinjer, for at tilpasse brochuren til virksomhedens identitet.
Målgruppen har været i fokus igennem
hele processen.
Jeg havde nogle udfordringer omkring
den røde farve som nogle steder fremgår
100% og andre steder overlappe et billede via opacity – det gør at farven ikke er
ens.
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