
 

 ابعاد کارت پرسنلی با چاپ افست
 چاپ برای طرح تا کنید رعای  را نکاتی باید CR80 ابعاد و  یکرون ۰۵۵ ضییما   با pvc سییی وی پی های کارت طراحی برای

 .نشود ها طرح و نوشته شده بریده  وجب چاپ هنگام در تا کنید رعای  حتما را طالیی نکات. باشد  ناسب

*  ۰/۰۹ اندازه در باید شما طرح ز ینه که باشید داش  توجه. باشد  ی  تر  یلی ۶/۹۰*  ۸۹/۰۵ در  CR80 استاندارد کارت ابعاد

 . (شدبا  ی ۶۵۵۵* ۶۸۶ ابعاد، کنید طراحی پیکسل حسب بر باشید داشته نظر در اگر. )گردد طراحی ۰/۹۸

 

 را رنگی  د باید باشید، داشته کارت چاپ از بهتری برآورد دارید نظر در اگر CMKY دهید قرار. 

 ۵۵۵ را فایل(  تصویر وضوح)  رزولوشن dpi دهید قرار. 

 بی  ۹ را فایل رنگ عمق (۹bit / Channel  )نمایید انتماب. 

 روی بر را فایل را رنگی پروفایل  U.S web Coated (SWOP) v2 کنید تنظیم. 

 ترکیب از طرح ز ینه پس  شکی های رنگ برای C=75 ، M=60، Y=50، K=100 نمایید استفاده. 

 کارت طراحی نوع با  تناسب که … و  لی کد پرسنلی، کد پرسنل، تصاویر خانوادگی، نام نام، شا ل که  تغیر های فایل  

 .نمایید ارسال  شده زیپ صورت به( xls،xlsx) اکسل فایل قالب در را خود های  تغیر باید صورت هر در.باشد  ی  تفاوت

 مانه در را،  تغیر اطالعات ردیف هر با  رتبط تصویر نام و کرده اجرا یکسان رنگی  د و قالب ابعاد، با را  تغیر تصاویر  

 .کنید درجTEXT فر   با ردیف

 اتریسی و  یلهای بارکدهای    (QR Code )کنید اجرا روشن ی ز ینه با و رنگ تک را. 

 های قالب در باز الیه صورت به را فایل psd، tif دهید ارائه چاپ برای. 

 بگیرید نظر در را ها آن طراحی در حتما دارید را … و لوگو ، المان ساز انی، رنگ کارتان، و کسب برند در اگر. 

 کنید درج کارت پش  در حتما دارید نظر در کارت صاحب برای را خاصی  لزو ات و قوانین اگر. 

 

 سی وی پی کارت با تفاوت افس  چاپ با  CR80 ابعاد با  یکرون ۸۶۵ و۵۵۵ های ضما   با سی وی پی های کارت طراحی نکات 

 .دارد  هم حال عین در کوچک بسیار اختالف یک ابعاد  ورد در فقط ندارد  یکرون ۰۵۵

 : از اس  عبارت

*  ۰/۰۹ اندازه در باید شما طرح ز ینه که باشید داش  توجه. باشد  ی  تر  یلی ۶/۹۰*  ۸۹/۰۵ در CR80 استاندارد کارت ابعاد

 . (باشد  ی ۶۵۰۰* ۶۸۶ ابعاد، کنید طراحی پیکسل حسب بر باشید داشته نظر در اگر. )گردد طراحی ۰/۹۹

 پرسنلی، کارت: جمله از pvc های کارت تما ی برای توانید  ی را نکات این.کنید  Over Print را خود رنگ  شکی های نوشته

 .نمایید استفاده … و گارانتی کارت تمفیف، کارت اعتباری، کارت شناسایی، کارت

https://ribbonchap.com 



 

سایت ریبون چاپ ارائه کننده کلیه خدمات در زمینه چاپ کارت پی وی سی با قیمت مناسب و کیفیت 

تعمیرات تخصصی   PVC– های چاپگر فروش –فروش انواع ریبون های بانکی و غیر بانکی  -باال

   رکارت پرینت

 .بگیرید تماس ریبون چاپ نبرای آگاهی از قیمت ها می توانید با کارشناسا
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