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BELANGRIJKE NOTA
OP ELKE PAGINA VAN INSITE (ZELFS VOOR DAT U ZICH AANMELDT) HEBT U
STEEDS EEN LINK «SYSTEEMDIAGNOSE» DIE U HELPT OM NA TE KIJKEN
OF UW COMPUTER VERENIGBAAR IS MET DIT SYSTEEM.
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UITNODIGING OM GOED TE KEUREN
Als we U om een goedkeuring van uw proef zullen vragen zal dit steeds
via dergelijke e-mail gebeuren.

Bij het selecteren van een van deze linken komt U onmiddellijk op de site.

Indien U uw wachtwoord vergeten bent kan deze link U helpen. U zult dus
gevraagd worden om uw gebruikersnaam in te vullen (= uw klantnummer bij Tanghe
Printing, misschien vervolledigd door uw initialen). Uw wachtwoord zal onmiddellijk verzonden worden naar uw e-mail adres.
Vul in dit veld uw login en wachtwoord, selecteer de taal van uw keuze en klik
daarna op de knop «Aanmelden».
OPGEPAST : de site bevat vertrouwelijke gegevens, geef NOOIT uw login en
wachtwoord aan derden.
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TOEGANG TOT UW JOB
MET OVERZICHT VAN UW PROEF
Eenmaal geïdentificeerd, zult U een gelijkaardig scherm zien :

In het geval van ons voorbeeld heeft de klant meerdere jobs in omloop. Je moet
dus de goed te keuren job selecteren en klikken op zijn nummer (vermeld in de email die U ontvangen heeft).

Deze link leidt U naar een nieuw scherm dat 4 tabbladen bevat (Samenvatting - Pagina’s - Download - Historie). Selecteer het tabblad «Samenvatting», daar
vind U de knop «Voorbeeld».
Bij het klikken op deze knop, ziet U de verschillende pagina’s van uw
document in de volgorde dat ze U verzonden werden (bij uitzondering wordt dit
van onzentwege gemeld). Maak je niet ongerust over de onvolmaaktheden op het
scherm, zoals gezegd, het gaat hier om een overzicht.
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TOEGANG TOT DE PROEF
Eenmaal uw overzicht beëindigd, kunt U uw pagina’s goedkeuren via het tabblad
«Pagina’s».
Om de uitleg eenvoudig te houden, stellen wij voor deze instellingen te
behouden.

Indien U een scrollend menu hebt op dit tabblad (ons voorbeeld bestaat
uit te weinig pagina’s) stellen wij U voor om «Alle» te selecteren.
Het is mogelijk dat bij het eerste gebruik de parameter «Positie» niet
ingesteld is. Selecteer het dan zelf door gebruik te maken van het kleine
zwarte pijltje rechts.

Deze knop dient om uw proef op de juiste manier te raadplegen. Bij het klikken erop,
download U dan een Java applicatie (digitaal ondertekend door Kodak), uw
computer zal U vragen of U akkoord gaat met het dowloaden van deze applicatie.
U zult dus «aanvaarden», «uitvoeren» of «vertrouwen» moeten klikken.
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CONFIGURATIE VAN SMART REVIEW
(bij een eerste gebruik)
Bij het eerste gebruik van Smart Review, is het aangeraden bepaalde instellingen
aan te passen voor gemakkelijke communicatie.
Eenmaal Smart Review geopend, onder «Bestand», selecteer «Voorkeuren...»

Volgend scherm zal verschijnen :

1) Onder tabblad «Algemeen», selecteer de eenheden in «mm»

2) Onder tabblad «Veiligheid», geef «5» aan bij alle velden, voor U op «OK»
drukt.
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GEBRUIK VAN SMART REVIEW
Deze instellingen
beïnvloed.

hebben

de

veiligheidsmarges

De volle strepen die U op uw pagina ziet stellen de
snit voor. Dit laat U toe te kijken of uw bestanden een
overlopende achtergrond hebben.
De stippellijnen stellen de veiligheidsmarges voor. Bij
de uitgevoerde instellingen, hebben we ze geplaatst
aan 5 mm van de snit. Ze tonen U de grens aan die U
best niet overschrijd met teksten, zodat deze niet verminkt worden bij de afwerking (zeker bij geniete brochures omdat daar het fenomeen van verschuiving in
de middenste katernen voorkomt).

Onder «Venster», selecteer «Pagina-info»

Het volgend scherm zal verschijnen :

Dit scherm helpt U om de afmetingen te controleren van elke pagina.
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GEBRUIK VAN SMART REVIEW
Algemeen overzicht en voornaamste te gebruiken tools :
Het is mogelijk om elke individuele pagina goed- of af te keuren,
daarvoor maakt U gebruik van deze knoppen. Als U liever de volledige
job in één keer goedkeurt, controleer dan eerst alles en sluit gewoon Smart
Review. U zult dan gewoon goedkeuren via uw internet navigator.
Het venster
«Paginalijst»
laat U toe
om de pagina te selecteren die U
wenst te zien.

Rechts, beschikt U over verschillende tools :
- De hand, om pagina’s te kunnen verplaatsen door ze te verschuiven
- De vergrootglazen + en -, om te vergroten en verkleinen
- De meetlat, die U kunt gebruiken om bepaalde elementen te meten
- De spalet, die U aantoont welke de hoeveelheid inkt
is bij elke kleur die U kunt uitkiezen
Onderaan, vindt U andere tools op het scherm :
- De keuze van de individuele pagina of tegenover elkaar
- Volgende pagina, vorige pagina
- Optimalisering van de pagina op uw scherm
- Indicatie van de zoom waarde
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GOEDKEURING - AFKEURING VAN DE PAGINA’S
Na het controleren van uw proef via Smart Review of indien U het niet via Smart
Review gedaan hebt, kunt U nu pagina’s van uw proef goed- of afkeuren.

Gebruik deze linken van uw proef om de goed of af te keuren pagina’s
te selecteren.
U kunt naar keuze de geselectioneerde pagina’s goed- of afkeuren via
deze twee tools.
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BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN
BELANGRIJKE OPMERKINGEN :
- Als U goed- of afkeurt, verschijnt dit laatste venster :

Gebruik het commentaar veld NIET voor opmerkingen omtrent uw goed- of
afkeuring. Door het feit uw pagina’s goed te keuren worden deze pagina’s
beschouwd als klaar voor druk.
KEUR ZEKER GEEN PAGINA’S GOED WAARVAN U NIET ZEKER BENT DAT ZE
VOLLEDIG CORRECT ZIJN.
- Voor meer duidelijkheid, is het beter dat U de pagina’s afkeurt die U niet correct
vindt in plaats van ze in afwachting te laten voor uw goedkeuring.
- Bij dit stadium van productie, merken wij U op dat de gevraagde correcties en/
of de behandeling van nieuwe geleverde bestanden gefactureerd zullen worden
als supplement aan het tarief van 55 € per uur B.T.W. ex.
Uw GOEDKEURING via deze weg WORDT BESCHOUWD als een GOED VOOR
DRUK.

- Indien U het wenst, hebt U de mogelijkheid (onder tabblad «Pagina’s») in PDF of
JPEG uw pagina’s te downloaden. Gelieve geen pagina’s goed te keuren indien U
deze methode gebruikt.
U MOET ALTIJD UW PAGINA’S RAADPLEGEN VIA SMART REVIEW VOOR GOEDKEURING
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VERZENDEN VAN UW BESTANDEN
Indien U geregistreerd bent via Insite, kunt U ons op een eenvoudige manier uw bestanden versturen via eender welke Internet verbinding :
- Ga naar : http://www.tangheprinting.com

Klikt u op «Bestanden
aanleveren»
dan
komt
u
automatisch terecht op de
pagina
zoals
hiernaast
afgebeeld

Klik vervolgens op de knop ‘toegang insite’, dit
brengt u naar het venster zoals hieronder. Waar u uw
gebruikersnaam en wachtwoord kan ingeven. Aanmelden !

U komt dan onmiddellijk terecht op een gelijksoortig
scherm :

Klik op uw job genoemd «naam van uw onderneming_FTP»
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VERZENDEN VAN UW BESTANDEN
U wordt dan geleid naar een ander scherm waarop zich de knop «Bestanden
uploaden...» bevindt.

Deze knop brengt een java applicatie (digitaal ondertekend door
Kodak) en uw computer zal vragen of U akkoord bent het te aanvaarden. U zult
dus moeten klikken op «aanvaarden», «uitvoeren» of «vertrouwen» (volgens uw OS
versie).
Daarna zal deze applicatie U volgend scherm tonen :
- Geef uw zending een
naam
- Breng eventueel uw
instructies over (het
is steeds veiliger ze
ook eerst te sturen via
e-mail)
- Selecteer de voorziene mode voor het
afdrukken (zeker in indien het PDF bestanden zijn).
- Zoals getoond op
het scherm, gelieve uw
bestanden naar deze
plaats te slepen of
doorblader uw harde
schijf.
- U moet nu gewoon
nog op «Uploaden»
klikken.
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CONTROLE VAN UW BESTANDEN
Als de bestanden die U ons verstuurd PDF bestanden zijn, zal automatisch een
voorcontrole uitgevoerd worden volgens het door U geselecteerde profiel in het
verstuurde scherm.

U krijgt dan een overzicht van de eventuele gevonden problemen in uw bestanden.

U geniet van een aanzienlijke tijdwinst indien U zo vlug mogelijk de fouten verbetert
en een nieuw bestand verstuurt.
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ONTVANGST VAN DE BESTANDEN
Als wij U bestanden moeten overmaken, kunnen we ook via deze methode
werken. U zult U moeten aanmelden zoals beschreven op pagina 11. In de job «Naam van
onderneming_FTP» en onder tabblad «Downloads» zult U de bestanden vinden die voor U
zijn bestemd. U moet gewoon de bestanden aanklikken die U nodig heeft en «Downloaden».
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