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T YPOGRAFI &
O M B RY D N I N G
Data Merge
af bøjlekort POMPdeLUX

TYPOGRAFI & OMBRYDNING
REDEGØRELSE // Data Merge // POMPdeLUX
//OPGAVEN
Hver sæson på POMPdeLUX skal der laves bøjlekort til samtlige styles
i kollektionen samt en oversigt over alle styels i kataloget. Alle informationer modtagees i et Excel ark. Den tidligere arbejdsgang har været, at copy paste alle informationer ind i InDesign og manuelt placere
alt. Dette gav en del korrektur, fejl og var meget tidskrævende. Jeg
havde et ønske om at optimere workflowet ved hjælp af DataMerge.

//AFSENDER
POMPdeLUX

//MÅLGRUPPE
Kunder i Danmark, Norge, Sverige, Holland & Finland, Tyskland,
Østrig og Schweitz.

//KRAV
Samtlige informationer skal stemme overens, så korrektur og opsætning er vigtig. Vis at Data Merge er hurtigere og sikre en copy paste.

//TYPOGRAFI
Der anvendes Tahoma og Merriweather udfra tidligere opsætninger og designmanual. Og anvendes object, paragraph og caracter styles til ombrydningen.

//KVALITETSKONTROL
Pdf filerne gemmes i ISO UNCOATED, jf. trykkerri.
Det hele gennemtjekkes af ego, salg og Mester Maja.

//KVALITETSVURDERING
Jeg er godt tilfreds med resultatet! Målet om bedre workflow og færre
fejl er bestemt nået!

PROGRAM VALG
Excel og InDesign

Data merge - fra Excel til trykt produkt
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KLARGØRING // EXCEL DATA
Mata merge kaldes også datafletning.
Når der anvendes datamerge skal en datakildefil flettes med et
måldokument.
I mit tilfælde er kildefilen et Excel doc og mål doc et Indesign doc.
For at få det rigtige flow og de rigtige oplysninger skal der ske nogle

Start doc

ængringer i excel dokumentet.
Jeg har anvendt en formel, ((Formelen hedder: =hvis(A4=A5;0;1))
Arkivvering som tabulatorsepareret (.txt)

for at slette nogle gengangere og bevare andre .
På billederne ses ændringsforløbet i dokumentet.

Brug af formel

Jeg vil også gerne have at datafletningen automatisk indsætter de
billeder og logoer der skal bruges.
For at Idd dokumentet kan forstå det skal overskriften starte med ’@.
Eks : ‘@Oeko-Tex.
De steder derså skal have det billed indsætter jeg stien til billedets
placering og erstatter alle / med : så Idd kan læse det.

Kode og sti til datamerge af billeder

Nu er datakildefilen klar jeg arkiver det som tabulatorsepareret (.txt)
tekstfil og kan nu starte min Data Merge.

Rensning af dokument inden arkivering

INDESIGN // DATA MERGE
Mit InDesign doc har jeg i forvejen klargjort med ombrydning hvor jeg
har anvendt Paragraph og Charcter Styles, som bliver husket under
datafletningen.
Når jeg har valgt vælg datakilden vil alle dine data stå i Data Merge
vinduet angivet med et tekst eller billed icon.

OPKALD AF DATA
Herefter „opkalder” jeg de steder som skal automatises.
Det hele foregår på side ET - IKKE på master siderne.
Alt tekst er i forvejem formateret med Paragraph styles, Charcter Styles og nested styles så det eneste jeg skal gøre er at markere det felt jeg ønsker og klikke
på navnet på Data Merge vinduet.
Jeg arbejder i 3 lag da der skal trykkes 2 versioner. En med EURO/DKK/CHF
valuta og en med SEK/NOK valuta.

På previev knappen kan ser jeg undervejs se ændringer og bladre i
siderne.
Når alt er sat ind trykker jeg på „create merged document” i bunden
af DM vinduet.
Nu fremkommer et nyt dokument med alle informationer samlet og
mit dokument er klar at jeg kan indsætte fritlægnings image i billedkasserne når de er klar;-)
Så lækkert er Data Merge:-)

