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Друкарня надає замовнику файл, що описує 
пристрій виводу: Prinergy Refi ner.ppd
Файл з розширенням *.ppd потрібро скопіювати 
на диск С:\ вашого комп’ютера: 
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3

Друк з Adobe Indesign

Нижче наведена послідовність дій для отримання Post Script файлу (PS файл) з програми Adobe 
Indesign. Варіант отримання: друк на віртуальний принтер. Отриманий PS файл, за допомогою програми 
Acrobat Distiller конвертується у PDF.

Оберіть File > Print або натисніть Ctrl + P.
У вікні, що з’явиться (вкладка General), у меню 
Printer оберіть Post Script® File, у меню PPD 
оберіть Prinergy Refiner.
У розділі Pages оберіть – All або, у розділі Range 
вкажіть необхідний діапазон сторінок для друку.
У розділі Options: поставте маркер Print Blank 
Pages, якщо у вашій публікації є враховані 
порожні сторінки.

Перейдіть у вкладку Setup



Adobe Indesign / 2

Отдел допечатной подготовки «Фактор-Друк» 
+38 (057) 717 50 13.

Вкладка Setup

У розділі Page Size оберіть Custom. У меню 
Width та Height повинні з’явитись розміри вашої 
публікації, що були встановлені при верстанні.

В меню Page Position оберіть Center Horizontally.
Маркер Contane Proportion, повинен бути 
встановлений.

Перейдіть у вкладку Marks and Beed

Вкладка Marks and Beed

У полі Marks не повинні бути втановлені 
маркери. 
Оберіть Use Document Bleed Settings якщо у 
вас налаштовані правильні Bleed у меню File > 
Document Setup.

Перейдіть у вкладку Output
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Вкладка Output

У меню Color оберіть – 
Leave Unchanged
У меню Flip оберіть – None

Перейдіть у вкладку Graphics

Вкладка Graphics

Меню Send Data, оберіть – All
Меню Download, оберіть – Complete
Меню PostScript, оберіть – Level 3
Меню Data Format, оберіть – ASCII

Перейдіть у вкладку Color Mamagement
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Вкладка Color Mamagement

Меню Color Handling оберіть — 
Let PostScript Printer Determin Color
Оберіть маркер – Preserve CMYK Numbers.

Перейдіть у вкладку Advanced

Вкладка Advanced

У меню OPI не повинні бути обрані маркери.
У меню Transparency Flattener оберіть – 
High Resolution або інші налаштування, якщо ви 
їх створили додатково.

Перейдіть у вкладку Summary
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Вкладка Summary

Налаштування, що ви щойно зробили, можна 
зберегти, для цього натисніть кнопку Save 
Preset. 
У вікні, що з’явиться введіть ім’я для 
налаштувань друку, наприклад, factor_druk, 

натисніть Ok.

Щоб закінчити друк та зберегти PostScript файл 
натисніть Save, вкажіть місце на диску, де цей 
файл повинен бути збережений.

Для отримання *.pdf файлу, запустіть програму 
Acrobat Distiller та відкрийте отриманий *.ps 
файл. 
У Acrobat Distiller повинні бути підключені 
налаштування друкарні.
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