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TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG

FORSIDE – STAMDATA   (skal med)
•	 	Foto	af	bogen	(3D)	eller	en	illustration	af	bogens	forside	(2D)?	 

Det	skal	i	begge	tilfælde	være	i	høj	opløsning,	dvs.	minimum	 
b	1465	x	h	2030	pixels,	og	i	cmyk	farver

•	 Bogens	titel,	forfatternavn,	forlagsnavn
•	 	Hvilke	fonte	er	brugt	på	bogens	omslag?	 

Det	anbefales,	at	benytte	samme	fonte	til	bogkortet.	 
Alternativt	benyttes	fonte	med	tilsvarende	udtryk.

FORSIDE	–	REFERENCER			(anbefales)
•	 	Referencer:	Evt.	anmeldelses	stjerner/hjerter	eller	 

et	kort	tekst-uddrag	–	og	referencernes	kildeoplysninger.

BAGSIDE	–	STAMDATA			(skal	med)
•	 Hvilken	udgave/oplag
•	 Bogens	format	angivet	som	b	x	h	x	d	i	cm	–	og	antal	sider
•	 Spilletid	for	evt.	lydbog
•	 	ISBN	stregkoder	for	papirudgave(r)	og	QR	koder	med	link	til	download	 

på	arnoldbusck.dk 
Det	er	vigtigt,	at	koderne	har	samme	format/størrelse	som	anvist	i	 
skabelonen,	og	er	genereret	som	.eps	eller	.ai	filer,	så	de	kan	konverteres	 
til	1	farve	(sort)	i	cmyk.	Det	sikrer	god	læsning/afkodning.

•	 Oplysninger	om	format	på	de	digitale	udgaver	–	dvs.	epub,	pdf,	mp3	osv.
•	 Oplysninger	om	pris	for	alle	udgaverne
•	 QR	kode	til	evt.	læseprøve

BAGSIDE	–	DESIGN			(indhold	aftales	med	forfatteren)
•	 Portrætfoto	af	forfatter	i	høj	opløsning	og	i	cmyk	farver
•	 	Andre	illustrationer	eller	sider/opslag	fra	bogen,	 

også	i	høj	oplysning	og	i	cmyk	farver
•	 Portrættekst	om	forfatter,	evt.	fagekspert	eller	lign.
•	 Tekst	uddrag	fra	bogen	eller	bagsideteksten
•	 	Referencer:	citater,	lektørudtalelser,	anmeldelser	 

–	evt.	fra	kendte	kollegaer,	eksperter	eller	lign.	 
Kildeoplysninger	skal	medtages.

•	 Bogens	succes	–	salgstal,	hæderspriser,	indstillinger	mv.
•	 Andre	udgivelser	af	samme	forfatter

Forfatter Navn Navnesen  •  Forlag 20XX  •  1. oplag  •  XXX sider  •  XX x XX x X,X cm  •  Spilletid  X timer

Paperback HardcoverE-bog (epub) Lydbog (mp3)

“Citat eller anmeldelse: dummytekst Lo-
rem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Nunc tincidunt metus 
eget ipsum. Donec eu felis. Morbi imper-
diet purus sit amet orci fermentum 
gravida. In tincidunt volutpat nunc. 
Vivamus posuere, nulla quis lobortis.”

Navn Navnesen, fra Forlaget Xxxx

•	 	Bagsidetekster:	dummytekst	Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	consectetuer		
adipiscing	elit.	Nunc	tincidunt	metus	eget	ipsum.	

•	 	Donec	eu	felis.	Morbi	imperdiet	purus	sit	amet	orci	fermentum	gravida.	
•	 	In	tincidunt	volutpat	nunc.	Vivamus	posuere,	nulla	quis	lobortis.
•	 	Morbi	sed	enim.	Vestibulum	at	orci	nec	ligula	venenatis	tincidunt.	Integer	
rhoncus,	libero	ac	viverra	mollis,	tellus	lectus	gravida	eros

•	 	Eu	accumsan	sapien	pede	a	odio.	Pellentesque	augue	justo,	aliquet	sed,	com-
modo	sit	amet,	rhoncus	eu,	nibh.	

“Citat eller anmeldelse: dummytekst 
Vivamus posuere, nulla quis lobortis 
volutpat, magna dolor facilisis massa, 
at vestibulum quam elit vel purus.”   

Navn Navnesen,  
fra Xxxxx Xxxx, Dato

Dummy: Forfatterportræt - skift billede og tekst.
Suspendisse wisi ligula, dapibus sit amet, ultrices 
quis, accumsan ac, leo. Etiam imperdiet purus 
eu nisl. Nunc hendrerit tempor neque. Curabitur 
odio. Pellentesque augue justo, aliquet sed, com-
modo sit amet, rhoncus eu, nibh. Duis porttitor 
posuere dui. Curabitur mattis consequat neque. 
Morbi vulputate neque acarcu. Maurisenim enim, 
vestibulum sit amet, feugiat ut, aliquet eget, 
justo. Integer eget leo a purus ultrices eleifend. 
Curabitur non risus sit amet mauris consequat.
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Forfatter Navn Navnesen  •  Forlag 20XX  •  1. oplag

Paperback

E-bog (epub)
Lydbog (mp3)

XXX siderXX x XX x X,X cmSpilletid  X timer

Læseprøve

“Citat eller anmeldelse: dummytekst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-ing elit. Nunc tincidunt metus eget ipsum. Donec eu felis.”
Navn Navnesen,  fra Xxxxx Xxxx, Dato 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 

Nunc tincidunt metus eget ipsum. Donec eu felis. Morbi im-

perdiet purus sit amet orci fermentum gravida. In tincidunt 

volutpat nunc. 

Vivamus posuere, nulla quis lobortis volutpat, magna dolor 

facilisis massa, at vestibulum quam elit vel purus. Suspend-

isse tempor condimentum eros. Sed nonummy dapibus 

nunc. Nulla imperdiet mattis turpis. Duis cursus enim sollici-

tudin ante. Donec porta est quis mi. Curabitur vitae lectus. 

Vestibulum tempus arcu nec felis. Morbi sed enim. Vestibu-

lum at orci nec ligula venenatis tincidunt. Integer rhoncus, 

libero ac viverra mollis, tellus lectus gravida eros, eu accum-

san sapien pede a odio. 
Suspendisse wisi ligula, dapibus sit amet, ultrices quis, ac-

cumsan ac, leo. Etiam imperdiet purus eu nisl. Nunc hen-

drerit tempor neque. Curabitur odio. Pellentesque augue 

justo, aliquet sed, commodo sit amet, rhoncus eu, nibh. Duis 

porttitor posuere dui. 

•	 	Bagsidetekster:	dummytekst	Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	consectetuer		

adipiscing	elit.	Nunc	tincidunt	metus	eget	ipsum.	

•	 	Donec	eu	felis.	Morbi	imperdiet	purus	sit	amet	orci	fermentum	gravida.	

•	 	In	tincidunt	volutpat	nunc.	Vivamus	posuere,	nulla	quis	lobortis.

•	 	Morbi	sed	enim.	Vestibulum	at	orci	nec	ligula	venenatis	tincidunt.	Integer	

rhoncus,	libero	ac	viverra	mollis,	tellus	lectus	gravida	eros

•	 	Eu	accumsan	sapien	pede	a	odio.	Pellentesque	augue	justo,	aliquet	sed,	com-

modo	sit	amet,	rhoncus	eu,	nibh.	
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Tag bogkortet  med til kassen og køb eller bestil  bogen i et af de  formater som vises på bagsiden 
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INDESIGN	SKABELONERNE

•	 	Bogkort	forside	–	svøbet.	Der	er	2	designs	at	vælge	mellem

•	 	Bogkort	bagside	–	spejlet.	Der	er	3	designs	at	vælge	mellem 
2	layoutforslag,	som	kan	anvendes	direkte	med	forfatterens	specifikke	informationer,	 
og	indholdet/elementerne	skal	blot	udfyldes/udskiftes. 
1	layoutforslag,	hvor	den	øverste	del	er	helt	blank	–	klar	til	valgfrit	layout

Når	du	åbner	skabelonerne,	skal	du	sikre	dig,	at	du	har	følgende	værktøjer/tools	åbne	og	synlige:

Layers	/	Lag	
Forside																																					Bagside

Links

Swatches	og	Colours

Object	styles
Forsiden,	design	2	–	ellers	ikke	nødvendig	

Pages	/	Sider
Forside																								Bagside
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LAYOUT – FORSIDE

Skabelonen	til	forsiden	ser	 
således	ud	uden	værktøjerne/
tools	åbne	–	det	er	vigtig	 
du	læser	de	røde	beskrivelser

Side 1

Når	du	åbner	de	nødvendige	
værktøjer/tools,	kan	skabe-
lonen	tilpasses,	så	det	ser	ud	
som	vist.

Side	2

1.	 	Vælg	forside. 
Har	du	foto	af	bogen	(3D),	skal	du	benytte	s.	1	i	skabelonen. 
Har	du	illustration	af	bogforsiden	(2D),	skal	du	benytte	s.	2	i	skabelonen	 
–	bogens	skygge	vælges	i	værktøjet	Object	styles,	afhængig	af	din	bogs	tykkelse.
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LAYOUT	–	FORSIDE	/	FORTSAT

2.	 	Vælg	’ryg’. 
Vil	du	bruge	en	del	af	bogomslagets	grafik/billede	på	’ryggen’	eller	blot	en	farvet	flade?	 

3.	 	Vælg	typografi. 
Hvilken	typografi	er	anvendt	til	bogens	design?	–	Det	anbefales,	at	benytte	samme	fonte	til	bogkortet,	så	der	
opnås	bedst	mulig	overensstemmelse	mellem	layout	af	bogkortet	og	selve	bogens	design/udtryk. 
Ryg	teksten	må	ikke	fylde	mere	i	højden	end	anvist.	Samme	rygtekst	skal	benyttes	på	bogkortets	bagside

4.	 	Vælg	Newpub	logo	–	hvidt	(negativ)	eller	sort.	 
NewPub	logo	i	negativ	anvendes	på	mørk	baggrundsfarve/billede	på	‘ryggen’,	se	s.	1. 
Hvis	du	vælger	en	lys	baggrund,	benyttes	NewPub	logo	i	sort	-	som	på	s.	2. 
Placering	må	ikke	ændres!

5.	 	Vælg	infoskilt	(cirklen/stjernen)	i	nederst	højre	side	–	enten	den	store	på	s.	1	eller	den	lille	på	s.	2. 
Placering	må	ikke	ændres!

6.	 	Referencer. 
Stjernerne	og	hjerterne	ligger	som	grafik	kopieret	ind	i	tekstfelt.	Indsæt	flere	hjerter	og/eller	skift	farve	på	
stjernerne	–	brug	den	hvide	pil	som	værktøj,	det	er	nemmest.

KLARGØRING TIL TRYK

Dokumentet	skal	navngives	på	en	måde,	som	er	let	genkendelig	for	trykkeriet	–	fx.	Bogkort_BogensTitel_for.pdf	

Du	skal	udfylde	feltet	med	bogens	 
ISBN	nr.,	hvilket	identificerer	netop	 
dette	bogkort	fra	alle	de	andre.	
Feltet	er	placeret	i	dokumentets	
’Slug	Area’	tv.	for	layoutet.

Eksporter	dokumentet	som	trykklar	 
pdf	med	skæremærker	med	de	viste	
specifikationer,	dvs.	inkl.	bleed	og	 
slug	area.	
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LAYOUT	–	BAGSIDE

Skabelonen	til	bagsiden	ser	 
således	ud	uden	værktøjerne/
tools	åbne	–	det	er	vigtig	 
du	læser	de	røde	beskrivelser

Side 1

Når	du	åbner	de	nødvendige	
værktøjer/tools,	kan	skabe-
lonen	tilpasses,	så	det	ser	ud	
som	vist.

Side	2

Side	3

1.	 	Vælg	bagside. 
Du	kan	enten	tage	udgangs-
punkt	i	de	2	layoutforslag,	
som	er	forberedt	på	s.	1	og	
s.	2. 
Eller	du	kan	designe	bag-
siden	helt	frit	–	inden	for	det	
markerede	felt	(grøn	flade).

	 	Bagsidens	nederste	del	er	
forbeholdt	stamdata.
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2.	 	Vælg	’ryg’. 
Du	skal	bruge	samme	design	på	’ryggen’	som	i	forside-skabelonen,	dvs.	grafik/billede/farvet	flade	på	’ryg-
gen’	og	den	valgte	rygtekst.	Ryg	teksten	må	ikke	fylde	mere	i	højden	end	anvist.	

3.	 Stamdata	og	produktudgaver.
	 	Start	med	at	få	layout	af	bagsidens	nederste	del	på	plads	med	stamdata,	QR-kode(r),	stregkode(r)	og	beteg-

nelser/formater	på	de	forskellige	produktudgaver.	Det	giver	overblik	over,	om	der	evt.	er	plads	til	at	placere	
fx.	læseprøven	eller	et	citat,	se	eksemplerne	i	skabelonen. 

4.	 	Brug	af	typografi. 
Benyt	samme	fonte	til	bogkortet,	som	der	er	anvendt	til	bogens	design,	så	der	opnås	bedst	mulig	overens-
stemmelse	mellem	layout	af	bogkortet	og	bogens	udtryk.	Hvis	du	blander	for	mange	skrifter	og	skriftsnit,	 
bliver	forfatterens	budskab	utydeligt.

5.	 	Vælg	infoskilt	(cirklen/stjernen)	i	nederst	højre	side	–	enten	den	store	på	s.	1	eller	den	lille	på	s.	2. 
Placering	må	ikke	ændres!

6.	 	Referencer. 
Hvis	forfatteren	ønsker	at	medtage	referencer	som	citater,	lektørudtalelser,	anmeldelser	–	evt.	fra	kendte	
kollegaer,	eksperter	eller	lign.	–	skal	kildeoplysninger	medtages.

KLARGØRING TIL TRYK

Dokumentet	skal	navngives	på	en	måde,	som	er	let	genkendelig	for	trykkeriet	–	fx.	Bogkort_BogensTitel_bag.pdf	

Du	skal	udfylde	feltet	med	bogens	 
ISBN	nr.,	hvilket	identificerer	netop	 
dette	bogkort	fra	alle	de	andre.	
Feltet	er	placeret	i	dokumentets	
’Slug	Area’	tv.	for	layoutet.

Eksporter	dokumentet	som	trykklar	 
pdf	med	skæremærker	med	de	viste	
specifikationer,	dvs.	inkl.	bleed	og	 
slug	area.

LAYOUT	–	BAGSIDE	/	FORTSAT


