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Bildkravspecifikation för Norrmejeriers receptbilder
http://www.norrmejerier.se/recept
För samtliga bilder gäller följande FILINFORMATION:
Bilderna ska innehålla metadata (extrainformation) i Adobe Photoshop under fliken Arkiv/Filinformation.
Följande uppgifter ska alltid finnas med:
 Om det är bilder till Våra recept bör det stå vilket nummer av Våra recept det handlar om (t.ex.
VR59)
 Använd inte å,ä,ö eller accenter é, è i dokumentnamn, författare, författartitel, beskrivning,
receptnamn, instruktioner etc. Dessa fungerar inte i bildbanken (t.ex. blir é såhär: Ã© när den
läggs in i bildbanken).
 Receptnamn t.ex. svartvinbarsmousse.
 Författare t.ex. Anna Andersson.
 Författartitel t.ex. fotograf
 Datum då bilden är tagen (ska finnas med för varje bild)
 Bildrättigheter måste alltid skrivas in för varje bild (t.ex. Bilden frikopt for Norrmejerier for fri
anvandning).
 Tänk på att filstorleken maximalt får vara 100MB för att den ska kunna laddas upp i bildbanken.
 Bilderna levereras alltid i 1 högupplöst variant samt 3 olika varianter för webben.
Under fliken ”Beskrivning” i Adobe Photoshop skrivs dokumentnamn, författare, författartitel samt
beskrivning.
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Datum då bilden är tagen skrivs in under fliken” Ursprung” i fältet skapad och bildrättigheterna skrivs in i
fältet instruktioner (se nedan).

Bilderna levereras enligt följande (egenskaper per mapp):
HR/










Minst A5-storlek med en upplösning på 300 dpi.
RGB med inbäddad ICC-profil (egen eller tryckeri)
Sparad som .tif eller .eps
Filinformation:
- Vilket nummer av Våra Recept det handlar om (t.ex. VR59)
- Receptnamn (t.ex. svartvinbarsmousse)
- Författare (t.ex. Anna Andersson)
- Författartitel (t.ex. fotograf)
- Datum då bilden är tagen
- Bildrättigheter (t.ex. Bilden frikopt for Norrmejerier for fri anvandning)
- Använd inte å,ä,ö eller accenter é, è. Dessa fungerar inte i
bildbanken (t.ex. blir é såhär: Ã© när den läggs in i bildbanken).
Laddas upp i byråmappen eller skickas på CD skiva till bildansvarig på Norrmejerier,
Mariehemsvägen 210, 906 50 Umeå. De mindre bildvarianterna skapas förslagsvis från dessa
bilder.
Alla versioner läggs i mapp med mappnamn: /VR(nummer)/HR/ t.ex. VR59/HR/xxx.tif
Bilderna ska inte överstiga 100MB
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Webb/
 Färgomfång: RGB (spara med valfri RGB-profil)
 Filformat: JPEG (kvalitet 50%). Använd ”spara för webben och enheter” knappen som finns
under ”Arkiv” i Photoshop





Upplösning: 72 dpi
Filinformation enl. ovan
Alla versioner läggs i mapp med mappnamn: /vr(nummer)/webb/ t.ex. vr59/webb/liten/xxx.jpg
1. Stor



Storlek: 800x533px
Namngiven enligt följande: vr59/VR59_0301b.jpg
VR59 – Mapp-namnet för Våra recept numret
0301 – 1:a bilden på uppslag 3 i trycksaken
b – Står för big, dvs. stor

2. Liten



Storlek: 450x300px
Namngiven enligt följande: vr59/VR59_0302.jpg
VR59 – Mapp-namnet för Våra recept numret
0302 – 2:a bilden på uppslag 3 i trycksaken

3. Tumnagel



Storlek: 150x100px
Namngiven enligt följande: vr59/VR59_0302t.jpg
VR59 – Mapp-namnet för Våra recept numret
0302 – 2:a bilden på uppslag 3 i trycksaken
t – står för tumnagel
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(4. Omslagssidan till Våra recept)


Storlek: 120x170px





Droppskugga läggs till enligt följande manér:
- avstånd 3 px, spridning 0 %, storlek 3 px
- färgkod # 999999 (se nedan).
- Omslagsbilden ska ha en 2,5 % lutning.

Sparas i 3 olika format:
vr59Omsl_large.jpg (120x170 px)
vr59Omsl_large.gif (120x170 px)
vr59Omsl.gif (71x95 px).
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Leverans av bilder:
Bildfiler laddas upp till Norrmejeriers bildarkiv: http://bilder.norrmejerier.se i byråmappen. Skicka
dessutom e-post till johanna.cory@norrmejerier.se så att vi på Norrmejerier vet att ni lämnat bilder. CD
skivan skickas till:
Norrmejerier
Johanna Cory
Mariehemsvägen 210
906 50 Umeå.
För användarnamn och lösen: Kontakta johanna.cory@norrmejerier.se på Norrmejerier

Med vänliga hälsningar
Johanna Cory

