Apogee WebApproval

- Web-pohjainen aineiston lähetys/hyväksyntäjärjestelmä -

Saat tunnukset Punamustan yhteyshenkilöltäsi tai reprosta.
Kirjaudu järjestelmään selaimella: webapproval.punamusta.com
Voit kirjautua myös iOS ja Android laitteilla.
Sivut asemoituvat paikoilleen automaattisesti, kun ne nimetään:
xxxxx_001.pdf tai xxxxx_003-005.pdf, jossa xxxxx on työn nimi.
Alaviivan jälkeen tulee sivunumero, jonka mukaan pdf:n sivut asemoituvat automaattisesti paikoilleen.
Tiedoston nimessä saa olla vain yksi alaviiva.
Esim: Demo_001.pdf, Demo_005-010.pdf, kannet-Demo_001-002.pdf, kor-Demo_007.pdf
Tiedoston nimessä ei saa käyttää skandi- tai erikoismerkkejä.
Pdf:ssä ei saa olla tyhjiä tai ylimääräisiä sivuja.
Rgb-kuvat kääntyvät Portalissa cmyk muotoon.
Järjestelmä ei tue LAB-värejä.
Lisäohjeita aineiston tuottamiseen löydät www-sivuiltamme:
http://www.punamusta.com/aineisto-ohjeet/aineisto-heatset-tuotantoon/
Huom! Sivun hyväksyntä = PAINOLUPA
Mikäli huomaat virheen hyväksytyssä sivussa, soita välittömästi reproon :
							Joensuu 010 230 8484
							Tampere 010 230 8322
							Forssa 050 594 3515
							Helsinki 010 230 8486

Kirjautuminen
Pääset kirjautumaan suoraan yksittäiseen työhön sähköpostiisi tulleen linkin kautta tai osoitteessa:
webapproval.punamusta.com, jolloin näet kaikki sinulle avatut työt.
Jos kirjaudut järjestelmään ensimmäistä kertaa, saat pyynnön luoda salasana.

Kirjaudu sähköpostiosoitteellasi
ja luomallasi salasanalla

Klikkaa tähän jos olet unohtanut
salasanasi, tai haluat vaihtaa sen.
Ohjeviesti tulee antamaasi emailosoitteeseen.

Aloitusnäkymä ja sivujen lataaminen
Sisäänkirjautumisen jälkeen näet luettelon
tuotteistasi. Voit siirtyä työhön klikkaamalla sitä.

Emailin linkistä pääset suoraan avattuun työhön.

Info-laatikko ilmestyy ensimmäisellä sisäänkirjautumiskerralla

Saat ladattua tiedostot raahaamalla ne
harmaalle taustalle tai klikkaamalla
”Lisää tiedostoja...”
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Lisävalikko aukeaa kolmiosta
Työt: Näet kaikki työt joihin sinulla on oikeudet
Yritykseni: Voit mm. lisätä ja poistaa käyttäjiä
Minun Profiili: Voit muokata omia tietojasi
Kirjaudu ulos: Kirjaudut ulos järjestelmästä

Työssä käytetyt sivut:
punainen=hylätty
vihreä=hyväksytty
sininen=odottaa hyväksyntää

Kertoo työssä olevien sivujen tilan

Tästä ikonista pääset aloitustilaan ja näet kaikki sinulle avatut työt

Navigaattori - Sivut näkyvät
Separations - Voit katsella sivua osaväri kerrallaan
Merkinnät - Näet sivuihin lisätyt kommentit, esitar		
kastuksen virheet ja huomautukset
Hide Palette - Piilottaa sivupalkin
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Kokonaisnäkymä sivuista
Avaa sivujen lataamisikkunan

Sivun tarkistusnäkymä
Sivujen hyväksyntä kerralla
Lataa näyttövedoksen (200 dpi)
Näytä/piilota sivun leikkuuvarat
Näytä/piilota sivun kokotiedot
Näytä/piilota viivaimet
Piilota apuviivat
Näytä apuviivat
Näytä/piilota sivupalkki
Aloitusohje näkyviin
Mittatyökalu
Agfa WebApproval tukisivusto

Sivu hyväksytty

Sivujen lähetys ja korvaus

Voit lisätä sivuja joko raahaamalla sivut
ikkunaan tai hakemalla ne koneeltasi.

Avaa ikkunan, jossa pääset korvaamaan
sivuja. Kuva alla.

Korjattu sivu menee automaattisesti
paikalleen, mikäli olet nimennyt sen
ohjeen mukaan. Voit korvata sivun
myös raahaamalla uuden sivun vanhan
päälle. Kuittaa ”Paikoitus”-napilla.
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Sivujen tarkistaminen ja hyväksyminen
Sivu odottaa hyväksyntää

Tarkastele sivuja yksittäin
tai aukeamina

Hyväksy sivu, pyytää vahvistuksen
Hylkää sivu, pyytää vahvistuksen.
Viestikenttään tulee kirjoittaa syy
Pikahyväksyntä sivulle/aukeamalle,
ei pyydä vahvistusta
Korvaa sivu

Sovita ikkunaan
Suurenna sivua
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Voit tarkastella sivua
osaväri kerrallaan.
Valitse väri/värit ja
paina ”Käytä”.

Sivuilla navigointi

Voit navigoida työn sisällä sivulta toiselle
kirjoittamalla sivunumeron ”Siirry”-palkkiin
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Sivujen virheet / huomautukset
Klikkaamalla ikoniin saat esiin ikkunan
josta näet sivun virheet/huomautukset

Virhe/huomautus-kohta näkyy
sivulla korostettuna, kun klikkaat
”Merkinnät” -valikossa olevaa
esitarkistuksen virhettä
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Huom! Sivun hyväksyntä = PAINOLUPA
Mikäli huomaat virheen hyväksytyssä sivussa, soita välittömästi reproon :
							Joensuu 010 230 8484
							Tampere 010 230 8322
							Forssa 050 594 3515
							Helsinki 010 230 8486
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