Wat is een EPS bestand?
Een EPS bestand wordt vaak wordt gebruikt (en is meestal vereist) voor drukwerk.
Dit komt doordat je een EPS onbeperkt kunt vergroten en verkleinen zonder
verlies van kwaliteit. Dit is handig voor het bedrijf waar je bijvoorbeeld je kleding
laat drukken. Ze kunnen dan zelf je afbeelding groter of kleiner maken zonder
dat deze wazig wordt.
Met een EPS bestand ben je dus verzekerd van hoge kwaliteit drukwerk.

Hoe EPS bestand maken of bewerken?
Zelf maken
Je kunt een EPS bestand zelf maken door je afbeelding handmatig over te trekken in een grafisch tekenprogramma.
Deze vaardigheid heet vectoriseren. Het voordeel van deze manier is dat het gratis is.
Het nadeel is dat het veel tijd kost om te leren hoe je een afbeelding omzet naar EPS.
- Als je het zelf wilt doen kun je onderstaande tekenprogramma’s gebruiken.
- Betaalde tekenprogramma’s: Adobe Illustrator, Adobe Freehand, QuarkXPress en CorelDRAW.
- Gratis tekenprogramma: Inkscape.
Laten maken
Heb je geen tijd of zin om een EPS bestand te maken?
Dan kun je dit laten doen door de specialisten van Allesistebedrukken.nl
-

100% tevredenheidsgarantie
Eenmalige investering
Geen verborgen kosten
Te gebruiken voor alle voorkomende werkzaamheden.

Hoe EPS bestand openen?
Een EPS kun je openen met betaalde software zoals: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,
Adobe Freehand, QuarkXPress en CorelDRAW.
Of met gratis software & online tools: IrfanView en Google Docs.
Hoe EPS bestand converteren?
Je kunt een EPS converteren naar andere vector bestandsformaten (zoals AI en PDF)
met het programma Adobe Illustrator.
Voor het omzetten van een EPS naar een pixel bestand (JPG, PNG, BMP, GIF)
kun je Adobe Photoshop gebruiken.
Pixel bestand opslaan als EPS bestand werkt niet
Je kunt van een pixel bestand geen EPS bestand maken door deze in Adobe Illustrator op te slaan als EPS.
Dit komt doordat het overtrekken van een afbeelding handmatig moet gebeuren in speciale grafische software.
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