
 

 دیجیتال چاپ با پرسنلی کارت ابعاد

 رعایت حتما را طالیی نکات. باشد مناسب چاپ برای طرح تا کنید رعایت را نکاتی باید pvc سی وی پی های کارت طراحی برای

 .نشود ها طرح و نوشته شده بریده موجب چاپ هنگام در تا کنید

 

 از میلیمتر ۵/۳ ها نوشـــــته طرفو هر از میلیمتر ۵/۲ ، طرح اصــــلی اجزاء مناسب ی فاصله رعایت  

  هنگام رفتن ازدســـــت خطر از جلوگیری جهت به هم و زیبایی لحاظ به هم ، کارت ی لبه از طرف هر

 .الزامیست برش،

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

 بیت ۸ را فایل رنگ عمق (۸bit / Channel)  نمایید انتخاب. 

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

 ۱۰ زیر پایین های رنگ درصد با و دورنگ از بیش از حداالمکان را ریز های المان و ها نوشته طراحی  

 .نمایید طراحی درصد

 با بمتناس که … و ملی کد پرسنلی، کد پرسنل، تصاویر خانوادگی، نام نام، شامل که متغیر های فایل  

 .  باشد می متفاوت کارت طراحی نوع

 متغیر تاطالعا ردیف هر با مرتبط تصویر نام و کرده اجرا یکسان رنگی مد و قالب ابعاد، با را متغیر تصاویر  

 .کنید درجTEXT فرمت با ردیف همان در را،

 ماتریسی و میلهای بارکدهای  ( QR Code) کنید اجرا روشن ی زمینه با و رنگ تک را. 

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

 نظر در را ها آن طراحی در حتما دارید را … و لوگو ، المان سازمانی، رنگ کارتان، و کسب برند در اگر  

 .بگیرید

 کنید درج کارت پشت در حتما دارید نظر در کارت صاحب برای را خاصی ملزومات و قوانین اگر. 

 ارتک شناسایی، کارت پرسنلی، کارت جمله از سی وی پی های کارت تمامی برای توانید می را ابعاد این 

 .کرد تنظیم … و مایفر کارت اعتباری،

 

 

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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