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Bildkravspecifikation för Norrmejeriers produktbilder
Nya produktbilder tas av respektive byrå som gör förpackningsdekoren. Syftet är att snabba upp
framställningen av produktbilder så de finns till lanseringen.
Lättnader i kravspecifikation
Komposition och bildvinklar är numera fria inom ramen för nedanstående format.
Viktiga krav som finns kvar
 Namngivning och format är fortfarande ytterst viktigt för att systemet skall kunna fungera
automatiskt.
 Ansvarig Brand Manager ger direktiv till byrån om vilket artikelnummer som ska användas i
filnamnet.
 Bilderna ska vara döpta med artikelnummer + filändelse. Exempel: 0173.jpg, 0173.zip
 Bilderna ska levereras i 6 varianter i 6 mappar för att undvika namnkollisioner.
 Använd inte å,ä,ö eller accenter é, è i dokumentnamn, författare, författartitel, beskrivning,
instruktioner etc. Dessa fungerar inte i bildbanken (t.ex. blir é såhär: Ã© när den laddas upp i
bildbanken).
 Författartitel t.ex. fotograf eller ansvarig byrå
 Datum då bilden är tagen
 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.
För samtliga bilder gäller följande FILINFORMATION:
Bilderna ska innehålla metadata (extrainformation) under ”Filinformation” i Adobe Photoshop. Följande
uppgifter ska skrivas in under fliken ”Beskrivning” och fältet med samma namn.





Företagsnamn
Produktnamn, vikt, volym
Norrmejeriers artikelnummer
EAN-kod
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Beskärning av produktbilder:
Vid beskärning av bilder är det viktigt att så mycket som möjligt av produkten syns. Ha som riktlinje att
70-75% av bildens bredd eller höjd (beroende på vilken produkt som fotats) ska täckas av produkten. Se
exempel nedan:

Rätt!

Fel!

Egenskaper per mapp:
thumbnails/
¤ Exempel /thumbnails/1919.jpg
¤ Ska vara jpg-fil med 50% kvalitet. Använd ”spara för webben och enheter” knappen som finns under
”Arkiv” i Photoshop
¤ RGB, 72 dpi, 52x75 pixlar, stående format
liten/
¤ Exempel /liten/1919.jpg
¤ Ska vara jpg-fil med 50% kvalitet. Använd ”spara för webben och enheter” knappen som finns under
”Arkiv” i Photoshop
¤ RGB, 72 dpi, 250x345 pixlar, stående format
¤ Filinformation enl. ovan
stor/
¤ Exempel /stor/1919.jpg
¤ Ska vara jpg-fil med hög kvalitet.
¤ RGB, 72 dpi, 800x1150 pixlar, stående format
¤ Filinformation enl. ovan
tryck/
¤ Exempel /tryck/1919.zip
¤ Ska vara eps-fil med urklippsbana, 8-bitars tiff eps förhandsvisning för PC, stående format eps-fil eller
¤ tif-fil
¤ CMYK, 300 dpi, A5-format.
¤ Denna version skall packas med winzip, med ändelsen .zip, t.ex. 0852.zip
¤ De mindre bildvarianterna skapas förslagsvis från denna bild.
¤ Filinformation enl. ovan
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tryck2/
¤ Exempel /tryck2/1919.jpg
¤ Ska vara jpg-fil med urklippsbana, stående format, ICC-profil Adobe RGB 1998
¤ RGB, 300 dpi, A5-format, kalibrera för offset på bestruket papper.
¤ Filinformation enl. ovan
tryck3/
¤ Döpta med produktens 13-siffriga EAN-nummer och filändelsen ”.jpg”.
¤ Minst A5-storlek med en upplösning på 300 dpi.
¤ RGB med inbäddad ICC-profil, Adobe RGB 1998.
¤ Sparad som .jpg med inställningen ”Högsta kvalitet” eller motsvarande.
¤ Frilagda med urklippsbana. För friläggning med transparens kontakta ICA.
Bilderna ska innehålla metadata (extrainformation) i filinformationen i fältet ”Beskrivning” i Adobe
Photoshop. Följande metadata ska läggas in i formatet:
¤ Leverantör, varumärke, produktnamn, vikt, volym
¤ Leverantörens artikelnummer
¤ ICAs artikelnummer (kan fås från respektive marknadsplanerare)
¤ EAN-nummer.
För bilder som innehåller flera produkter döps bilden till ett av de ingående EAN-numren men alla
ingående EAN-nummer läggs till i metadata.
space/
¤ Exempel /space/1919.jpg
¤ Färgomfång: RGB (spara med valfri RGB-profil)
¤ Filformat: JPEG maximum Quality
¤ Bilden måste vara fotad rakt framifrån.
¤ Sparad urklippsbana: ska endast finnas med om bilden inte täcker hela bildens arbetsyta
¤ Bilden storlek efter beskärning: 6 cm bred eller 6 cm hög (709 pixlar i 72 dpi)
¤ Upplösning: 300 dpi 6 cm/6 cm eller 72 dpi 709/709
¤ Filinformation enl. ovan

Leverans
Bilderna laddas upp på http://bilder.norrmejerier.se i byråmappen. Om du inte har någon användare
kan du kontakta: johanna.cory@norrmejerier.se
Frågor
Tekniska frågor om bildkravspecifikationen besvaras lämpligast via e-post:
johanna.cory@norrmejerier.se

