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Opgaven
Komplet StudieBibel for forlaget B&H Publishing, Nashville. 

Proces fra start til slut
Efter diverse kundemøder og afstemning af forventninger 
laves der et prøvedesign ud fra et prøvekapitel modtaget 
fra kunden. Se bilag 1.

 ★  I denne proces udregnes også omfangsberegningen.  

 ★  Når vi har et design klar til præsentation laves typisk 
en Keynote-præsentation, der viser alle hovedele-
menterne i designet. Dette gør det også nemmere at 
præsentere det for kunden. Se bilag 2. 

 Jeg har eksporteret denne Keynote-præsentation til en 
lille Quicktime-film, der kan ses på mit online portfolio. 

 ★  Kunden modtager naturligvis også en PDF af prøve-
siderne. 

 ★  Vi modtager nu kundens kommentarer til designet 
og retter dokumentet til. Der sendes en ny PDF af 
prøvesiderne. 

 ★  Når prøvesiderne er godkendt til ombrydning, sen-
der kunden et komplet manuskript. Disse kan være 
af forskellig kvalitet. Nogle modtages som wordfiler 
og andre som opmarkerede paratextfiler, der er lige 
til at konventere. Se bilag 3. 

 ★  I dette tilfælde ligger alle Principperne i et word-
dokument. Jeg henter dem alle ind i InDesign og ved 
hjælp af find/change og GREP typograferer jeg dem 
alle på een gang efter det godkendte prøvedesign. 
Se bilag 4. 

 ★  Jeg kopierer det godkendte designdokument, hvor 
jeg kan hælde alle bøgerne (manus) ind i. Jeg laver 
eet dokument til hver af bøgerne og samler dem 
herefter i en book. 

 ★  Nu skal principperne og Bibelteksten flettes sam-
men og dette forgår manuelt. Jeg klipper dem ud af 
dokumentet og sætter dem på deres plads, der er 
beskrevet i hvert princip. 

 ★  Når det hele er samlet og klar, kan jeg påbegynde 
den egentlige ombrydning. 

 ★  Jeg sender løbende dokumenter til korrektur, så 
både jeg og kunden kan arbejde samtidig. Der er et 
helt perfekt flow, når man arbejder med USA. Når 

jeg sender dem hele dagens arbejde klokken 16.00 
passer det med, de næsten lige er mødt på arbejde. 

 ★  Når alt er ombrudt og sendt til korrektur, modtager 
jeg løbende 1. korrektur, som jeg retter op. Se bilag 5. 
Jeg gemmer naturligvis en backup af alle dokumen-
ter i hvert stadie (1. proof, 2. proof osv.), så jeg altid 
kan gå tilbage, hvis noget skulle gå galt. 

 ★  Således forløber det frem og tilbage 
gennem en 3-4 korrekturgange alt efter 
projektets omfang. 

 ★  Når vi er ved at nå i mål og er klar til en 
endelig godkendelse, laver jeg de tryk-
klare PDF-filer. I de fleste tilfælde ken-
der vi til trykkeriet, men i andre tilfælde 
er vi ikke i direkte forbindelse med det 
næste led (trykkeriet) –det er til tider 
kunden selv, der står for denne kontakt. 
Se specs for eksportering til trykklar 
PDF i bilag 6. 

 ★  Vedlagt denne trykklare PDF sendes 
også en godkendelsesformular, som er 
et led i vores interne procedurer.  

 ★  I godkendelsesformularen findes det 
fulde navn på den trykklare PDF-fil 
samt en MD5 checksum. Det er et unikt 
nummer, som hver PDF tildeles – og på 
denne måde kan vi altid finde den PDF, 
der er blevet godkendt af kunden, hvis 
problemer skulle opstå. (tvister, uenig 
eller forvirring). Dette kunne i værste 
fald være, at der er blevet trykt fra den 
forkerte PDF. Se bilag 7. 

 ★  Vi modtager en underskrevet formular 
og først nu sender vi projektet til tryk-
keriet.
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Bilag 1 Keynote-præsentation

Præsentation opsat i Keynote.

Først er der en præsentation af skriften Karmina. 

Designet bliver vist „step-by-step“, og de røde områder 
er fokus.

Præsentationen er naturligvis lavet med henblik på en 
personlig fremlæggelse, derfor er start transition sat til 
On Click.
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Bilag 2 Manus i XML
Paratext-filerne bliver konventeret til XML og derefter 
behandles teksten i InDesign, hvor de forskellige koder 
oversættes til syles.

Paratext er også godt at slå op i hvis der er uoveren-
stemmelser i InDesign.

I de røde cirkler ses hhv. koden for kapi-
telstart og en mellemrubrik.

Under mellemrubrikken ses afsnitsstart 
samt versetal (1. bog, 2. kapitel, 4. vers).
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Bilag 3 grepsøgning
Kunden ønsker en octothorp placeret (også kendt som 
hashtag, eller på dansk; havelåge) foran det nummerede 
princip.

Her ses et lille udpluk af hvordan en grepsøgning samt 
en tekstsøgning kan se ud.

Find what:
\d+: I grep er dette et WildCard. \d betyder Any Digit og efterfulgt af + 
betyder det altså eet eller flere digits.

Change to:
#$0: Jeg placerer mit hashtag forrest, eftersom det er her, jeg vil have 
placeret den i teksten. Ved tryk på det lille @ til venstre finder jeg menu-
punktet Found, og vælger Found Text. Koden for dette er $0. Jeg fortæller 
altså, at den ikke skal ændre den fundne tekst, men blot sætte hashtagget 
foran denne.

Find Format:
Paragraph Style: Introduction – kun i denne Paragraph Style.

Jeg laver en ny søgning, denne gang i ren tekst.

Find what:
#: Jeg leder kun efter hashtagget.

Find format:
Paragraph Style: Introduction – Kun i denne Para-
graph Style.

Change format:
Character Style: Superscript – Hashtagget hæves og 
mindskes i størrelsen til 58,3 %
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Bilag 4  
Eksempel på en rettet 1.korrektur
Jeg modtager typisk korrekturrettelserne som indscan-
nede dokumenter uploaded til enten vores eller kundens 
ftp-server. I sjældne tilfælde udprintede sider med posten.
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Bilag 5  
PDF-indstillinger efter europæriske 
standarder (ISO)

General
PDF/X-3:2003 er en ISO-standard også brugt af de fleste trykkerier.

Marks and Bleeds
Crop Marks placeres.
Page Information – Også for vores egen references skyld.
Offset sættes til 3 mm – samme som Bleed da der ingen grund er til at 
have et højere Offset da Bleed er sat til 3 mm.

Output
Convert to destination (Preserve numbers) – Konvetrer rgb-farver  
til cmyk
Destination: Document cmyk – iso Coated v2 300 % (eci)
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Bilag 6 Godkendelses formular
Formularen indeholder også salgs- og leveringsbetingelser.
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