Upload PDF materiaal
Roularta Media Group ontwikkelde naast FTP en E-MAIL een webapplicatie die het mogelijk
maakt om via een internetbrowser PDF files tot 30 MB aan te leveren.
Deze applicatie kunt u bereiken via http://upload.roularta.be
Voor MAC gebruikers wordt Safari (vanaf versie 1.3) op MAC OSX ondersteund.
De webapplicatie volgt de Medibel+ AdTicket specificaties die de standaard is voor
advertentiemetadata. De info over de advertentie (XMP metadata) wordt ingesloten in de
PDF file. Via deze flow is AdTicket de vervanger van de huidige fax.
Voordelen van de nieuwe AdTicket flow
 De info over de advertentie is ingesloten in de PDF als XMP
 De advertenties worden verstuurd als PDF formaat
 De AdTicket software van de webapplicatie sluit de AdTicket info in de publiciteit (PDF)
 De AdTicket metadata blijft steeds ingesloten in de PDF

UPLOAD PDF MATERIAAL – http://upload.roularta.be
ZENDER
AdTicket velden moeten ingevuld worden.
(zie detail pagina 6)
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1) Zender verstuurt een PDF file
2) Zender genereert een AdTicket
3) RMG ontvangt een PDF file met een ingesloten AdTicket.
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 Registratie:
Indien u voor de eerste maal een PDF file wilt uploaden, moet u zich eerst registreren.
Binnen de registratie kan de gewenste gebruikerstaal geselecteerd worden.
(Nederlands/Frans/Engels)

Na registratie zullen we uw aanvraag controleren en activeren. Na activatie ontvangt u een
bevestiging via e-mail. Deze activatie kan onmiddellijk gebeuren tijdens de kantooruren.
Na de kantooruren, wordt de activatie de volgende dag ’s morgens uitgevoerd.

 Upload:

Na het inloggen met de juiste “gebruikersnaam” en “wachtwoord” dient men volgende
stappen uit te voeren alvorens het materiaal succesvol is opgeladen.
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Stap 1: Invullen van de Job Informatie (= informatie over de aan te leveren advertentie)
Stap 2: Upload van het materiaal (= doorsturen van de eerder gecreëerde advertentie)

Stap 1:
- Keuze bestemming: “A Nous”, “Kranten”, “Local Media”, “Magazines”, “Steps”, “Vastgoed en
bouwen magazine”

Na uw selectie bij “Bestemming” krijgt u alle AdTicket velden te zien (verplichte en de nietverplichte velden). Enkel de verplichte velden moeten ingevuld te worden.
Meer info zie: pagina 6.
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Default staan reeds enkele velden ingevuld, nl.:
- Order ID: ‘000’
- Prepressbureau*: ‘naam van het bureau die de PDF files levert’
- Contact (naam):* ‘naam van de contactpersoon van het Prepressbureau’
- Telefoonnummer*: ‘tel. van de contactpersoon van het Prepressbureau’
- E-mailadres*: ‘e-mail van de contactpersoon van het Prepressbureau’
* Deze velden worden automatisch ingevuld op basis van uw login gegevens.
De webapplicatie controleert automatisch of alle verplichte AdTicket velden ingevuld zijn.
Indien alle verplichte AdTicket velden ingevuld zijn, klik op
opladen. U komt op volgend scherm terecht.
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om de PDF file

Stap 2:
Via de

knop kunt u de PDF file ophalen.

U krijgt de bevestiging ‘Materiaal succesvol opgeladen’ wanneer de PDF met AdTicket
doorgestuurd is naar Roularta Media Group.

- Voor een volgende upload dient u onderaan “Nieuwe upload” aan te klikken.
- Door “Afmelden” aan te klikken, krijgt de gebruiker terug de homepage te zien.
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Extra AdTicket info
o AdTicket velden:
Er zijn twee type AdTicket velden “Job Informatie velden” en “Extra Informatie velden”.

•

•

Job Informatie:
– Deze velden zijn VERPLICHT in te vullen.
Medibel+ bepaalde deze verplichte velden. Dit betreft de minimum info. (bv. eerste
inlassingsdatum, kleur, adverteerder, …)
Extra Informatie:
– Deze velden zijn extra informatie en NIET VERPLICHT in te vullen. (bv. opmerkingen).

o AdTicket inhoud:

•

Job Informatie – Verplichte velden
– Order ID (= reservatienummer indien gekend, 000 indien niet gekend)
– Te verschijnen in (= bv. De Zondag, De Streekkrant – De Weekkrant, …)
– Editie (= bv. Oost Brabant, Brussel en Rand)
– Eerste verschijningsdatum (= bij voorkeur DDMMJJJJ)
– Formaat (= bv. 1/1 pagina)
– Aflopend (= JA of NEE)
– Kleur
• Z/W (= Zwart/Wit)
• Quadri
• Spotkleur (= pantonenr. moet ingegeven worden)
– Thema
– Media Agentschap / verkoopcentrale
– Creatief Bureau
– Prepressbrueau (=bureau die de PDF files levert)
– Adverteerder (= bv.D’Ieteren)
– Contact (naam) (= contactpersoon van het Prepressbureau)
– Telefoonnummer (= tel. van de contactpersoon van het Prepressbureau)
– E-mailadres (= e-mail van de contactpersoon van het Prepressbureau)

• Extra Informatie – Niet verplichte velden
– Merk (= bv. Audi)
– Opmerkingen
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