
Wat is de levertijd van een cd/dvd persing?

<p><img width="244" height="187" src="images/stories/vrachtauto2.jpg" alt="Snelle Levering"
/></p>  <p>De levertijd van een cd of dvd hoeft helemaal niet lang te  zijn. Bij het persen ligt dit
tussen de 7 en 18 werkdagen en bij  dupliceren is dit in de regel veel korter, namelijk 3-7
werkdagen.  Snellere levertijden zijn mogelijk. Afhankelijk van de  oplage en het type product
kan dit bijvoorbeeld in 24 tot 48 uur. De  prijzen zijn bij dit soort spoedleveringen wel hoger dan
bij een   standaard productietijd en het kan enkel in combinatie met <span
style="text-decoration: underline;">digiprint</span> drukwerk.</p>  <p><img width="412"
vspace="0" hspace="0" height="9" border="0" alt="" src="images/stories/line-break.jpg" /></p>  
   <div class="stijl3">  <p> </p>  <p>Bij <a
href="http://decdperserij.nl/cd%20persen_prijs_vergelijking_jewelbox.html">cd  persing</a> kan
er net als bij dupliceren, ook sneller worden geleverd,  namelijk in 3 tot 7 werkdagen. Ook hier
geld dat dergelijke spoedorders  meer kosten dan standaard orders. Ook is de haalbaarheid
afhankelijk  van het <span style="text-decoration: underline;">verpakkingstype </span>en de
beschikbare productiecapaciteit op  het betreffende moment.</p>  <p><strong>Waar hangt de
levertijd vanaf?</strong><br />  De levertijd hangt nauw samen met het type verpakking dat 
wordt gekozen.<br />  U kunt zich misschien voorstellen dan een standaard cd  boekje sneller
te produceren valt dan een dubbelkartons gevouwen,   gestanst en verlijmde digipack met
plastic tray.</p>  <p>Een andere zeer bepalende factor voor de levertijd zijn de  aangeleverde
drukbestanden. Als het artwork drukklaar wordt aangeleverd  kan het drukken�� of dupliceren
van de productie direct van start gaan.  Maar blijkt het artwork niet drukklaar te zijn dan zal dit
eerst door de  klant of de dtp professionals van de fabriek/ producent moeten worden 
gecorrigeerd.</p>  <p>In de regel kan men stellen dat verreweg de meeste cd  fabrikanten de
volgende regels aanhouden als het gaat om levertijden:</p>  <ol>      <li>de levertijden gaan in
na controle en goedkeuring van de  aangeleverde bronbestanden.</li>  </ol>  <ol>      <li>de
levering is af fabriek (<span style="text-decoration: underline;"> <a
href="http://decdperserij.nl/transport.html">transport</a></span> neemt  meestal een extra dag
in beslag, tenzij er wordt gekozen voor een <span style="text-decoration: underline;"><a
href="http://decdperserij.nl/transport.html">koerier</a></span>.)</li>  </ol>  <p>Wij adviseren
om het drukklaar maken van uw artwork  bestanden door onze <span style="text-decoration:
underline;">dtp professionals</span> te laten uitvoeren. Zo  voorkomt u onnodige vertraging in
uw productieproces. Kiest u er toch  voor om dit zelf te doen calculeer dan extra tijd in voor het 
voortraject.</p>  <p> </p>  <p><strong><a
href="index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=86">Terug 
naar artikelen></a></strong></p>  </div>
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