
Datum

Beställning av formgivning/ombrytning Skola

Tidplan
Manus lämnas
Korrektur 1 tillbaka

Övrig info

Kontakt

Leverans av original sker enligt anvisningar och villkor på studentlitteratur.se/originalproduktion.  
Där finns även mallar, inställningsfiler och annan viktig information man bör känna till innan man  
börjar arbeta med projektet. Blåmarkerade ord nedan är länkar direkt till relevanta sidor på webben.

Artikelnummer
Titel
ISBN
Författare

Format
170x245
210x297
Annat:

Inlaga
Färg 

1+1
2+2 
4+4

• Använd våra inställningar i CC-paketet.
• Använd våra mallar för inlagan.
• Använd våra mallar för copysidan.
• Håll dokumentet rent.

Copytext för
lärobok
lärarhandledning
kopieringsunderlag
förbrukningsmaterial

• Använd våra mallar för inloggnings-
rutor.

Inloggningsruta (på omslagets insida)
Ingen Lärarhandledning 1 kod
Elevbok 1 år Lärarhandledning 3 koder
Elevbok 4 år Provex 3 månader
 Provex 6 månader

• Använd våra mallar för omslag.
• Använd våra instruktioner och mallar 

för provex-banners.

Omslag
Färg

1+0
2+0 
4+0
4+4

Format
170x245
210x297
Annat

Bandtyp
häftad
mjukband
hårdband
flexoband
wire-OExtra omslag med provex-banner

• Slutjustera och använd våra  
joboptions.

• Kör preflight på pdf:en och rätta till vid 
behov.

• Döp filer och packa enligt anvisningar.

Pdf att leverera
Tryck inlaga Webb e-bok
Tryck omslag Webb download
Tryck omslag provex Webb smakprov

http://studentlitteratur.se/originalproduktion
https://www.studentlitteratur.se/#sida/originalproduktion/334612
https://www.studentlitteratur.se/#sida/originalproduktion/410102
https://www.studentlitteratur.se/#sida/originalproduktion/410102
https://www.studentlitteratur.se/#sida/originalproduktion/422641
https://www.studentlitteratur.se/#sida/originalproduktion/410862
https://www.studentlitteratur.se/#sida/originalproduktion/410862
https://www.studentlitteratur.se/#sida/originalproduktion/410122
https://www.studentlitteratur.se/#sida/originalproduktion/410122
https://www.studentlitteratur.se/#sida/originalproduktion/410272
https://www.studentlitteratur.se/#sida/originalproduktion/410601
https://www.studentlitteratur.se/#preflight
https://www.studentlitteratur.se/#sida/originalproduktion/410501

	Datum: 
	Artikelnummer: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Författare: 
	170x245: Off
	210x297: Off
	Annat: Off
	11: Off
	22: Off
	44: Off
	lärobok: Off
	lärarhandledning: Off
	kopieringsunderlag: Off
	förbrukningsmaterial: Off
	undefined_3: 
	10: Off
	20: Off
	40: Off
	44_2: Off
	Extra omslag med provexbanner: Off
	170x245_2: Off
	210x297_2: Off
	Annat_2: Off
	undefined_4: 
	häftad: Off
	mjukband: Off
	hårdband: Off
	flexoband: Off
	wireO: Off
	Lärarhandledning 1 kod: Off
	Lärarhandledning 3 koder: Off
	Provex 3 månader: Off
	Provex 6 månader: Off
	Ingen: Off
	Elevbok 1 år: Off
	Elevbok 4 år: Off
	Tryck inlaga: Off
	Tryck omslag: Off
	Tryck omslag provex: Off
	Webb ebok: Off
	Webb download: Off
	Webb smakprov: Off
	Manus lämnas: 
	Korrektur 1 tillbaka: 
	Kontakt: 
	Övrig info: 


