
MATERIALANVISNINGAR

MY GRANO 
redigerbara produkter
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1. 
För produkter som redigeras i editorn behöver vi ett InDesign-ombrytningspaket för varje enskild produkt.
• Namnge alla material (ombrytningsfiler, bilder och logotyper) så tydligt som möjligt och kontrollera att länkningar av alla 
bilder fungerar innan du skapar ombrytningspaketet.
• Sätt ihop ett ombrytningspaket av materialen med Package-funktionen i InDesign. Inkludera länkade filer (logotyper  
och bilder) och fonter i paketet.

2. MATERIALEN SKAPAS ENLIGT SLUTPRODUKT
Materialen för produkter som trycks ska göras enligt Granos allmänna materialanvisningar. Dessutom ska tryckmeto-
den och dess särskilda krav beaktas. Anvisningarna finns på vår webbplats: www.grano.fi/sv-fi/aineisto-ohjeet.  

3. 
MATERIAL
• I produktmallen fastställs redigerbara element som användaren kan redigera samt fasta element som användaren inte 
kan redigera. 
• Placera redigerbara och fasta element på olika layer och namnge dem tydligt (t.ex. redigerbara och fasta). 
• Skriv anvisningar för hur fälten ska redigeras (rullgardinsmenyer i texterna, byten av logotyper, laddningar av bilder osv.) 
i textrutorna utanför skrivbordet i InDesign. 
• Om det finns flera alternativ för rullgardinsmenyer i textfälten, rekommenderar vi att placera dem i en separat fil  
(t.ex. Excel).  

Vänligen observera följande saker när du lämnar in material för My Grano:



INLÄMNANDE AV MATERIAL
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ORDNING AV ELEMENT 

• Ordningen av element som redigeras inverkar på hur de syns för användaren i My Grano-editorn. 

Kom överens om inlämnande av materialen tillsammans med din kontaktperson.

• Det översta elementet syns i redigeringsfasen i My Grano först osv.

OLIKA TEXTTYPER

• Försök dela in olika texttyper i separata textrutor. 

EXEMPELTEXTER 

• Varje textfält som redigeras ska innehålla en exempeltext med korrekt formatering (font och punktstorlek osv.). 
• Det är rekommendabelt att exempeltexterna är illustrativa och generiska (i namnfälten ”Förnamn Efternamn” inte  
en persons namn).

TEXTRAMENS STORLEK

• Textramens storlek bestämmer hur mycket användaren kan skriva i ett fält i editorn med den fastställda fontstorleken 
utan att texten blir mindre eller större. 

UTBYTBARA BILDER OCH/ELLER LOGOTYPER

• Vänligen lämna in logotyper och grafiska element som vektorgrafik (helst som PDF). 
• Bilder och logotyper ska lämnas in som separata filer.
• Bildernas tekniska krav enligt slutproduktens tryckmetod www.grano.fi/sv-fi/aineisto-ohjeet.

HAR DU FRÅGOR?

Ingen fara, fråga mer av din egen kontaktperson!
 
Vi hjälper dig gärna även med att sammanställa materialen  
och finslipa dem för systemet. 


