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Korrektur och bibliotek

Maila oss gärna på prepress@ettiketto.se så skall vi se till att ni får 
hjälp med era frågor.

Vi på E ketto har som mål att sätta kunden i fokus, 
därför vill vi gärna presentera vår senaste satsning mot en digital framtid. 
Med hjälp av vårt Webcenter kommer vi att kunna erbjuda er ett bibliotek 
där ni har en översikt på samtliga etiketter som trycks hos oss.

I samband med detta kommer vi också att börja skicka våra korrektur via 
vårt Webcenter, detta ger er möjlighet att granska samt g ra notiser på korrekturet
i en vanlig webbrowser. Man godkänner eller avvisar korrekturet direkt till vår prepress, 
som har hand om ert ärende. Har ni frågor om leveranser, upplagor mm, är det er vanliga 
säljkontakt som skall kontaktas.

Vi hoppas ni kommer ha stor nytta av detta i framtiden och att det blir lätt att lära sig. 
Har ni minsta lilla tveksamhet angående Webcenter så är ni hjärtligt välkomna att 
kontakta oss på prepress så skall vi tillsammans lösa era problem.     



Startsida vid inloggning

Vid inloggning så hamnar ni i ”My Work”. Under ”My approvals” finner ni de korrektur som vi skickat
till er. Efter ni gjort noteringar eller godkänt så kan ni se dessa under ”My recently submitted approvals”
samt när ändringar gjorts av oss och skickas tillbaks så finner ni dem under ”Approvals to follow up”.

Tryck på ”projects” och sen vidare till ”projects i am invited to”,
På denna sidan hittar ni ert bibliotek.
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( avvisa) .  

Biblioteket

Viewer för korrektur

Zoom verktyg A pprove ( godkänna)  eller rej ect ( avvisa) .  

N oteringar, G ömma alla noteringar,
dra pilar eller fi rer r nt ndrin arM äta avstånd,

mäta f ärger.

stänga på pilarna.

nder iken 
” C h annels”  kan 
man tända och  släcka
de olika f ärgerna.

ra a  kolla t e
vit f ärg eller 
dellackeringar.

ettikettoprintcom.se

ettikettoprintcom.se

Tänk på att om dina etiketter
trycks digitalt kommer alla 
eventuella dekorfärger att 
konverteras om till 
cmyk eller cmykov i pressen.  



man kan söka på produktnr, artnr eller beskrivning.

Söka efter dokument

Documents= Produktnr, art nr,
beskrivning tex spolarvätska etc.

OBS: krävs inloggning.

Vidarebefodra korrektur
Om ni vill ladda ner en pdf fil på 
vald artikel tryck på ”Download”




