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Aanleveren	  van	  webdesign	  –	  best	  practices	  
	  
Algemene	  zaken	  
	  

• Liefst	  aanleveren	  in	  Photoshop	  –	  PSD,	  InDesign	  mag	  –	  maar	  dan	  werken	  in	  
Pixels	  op	  72dpi	  (met	  mm,	  cm	  zijn	  we	  niets)!	  Als	  er	  gewerkt	  wordt	  in	  300dpi	  
moeten	  wij	  alles	  downsampelen	  waardoor	  er	  kwaliteitsverlies	  is.	  

• De	  elementen	  zitten	  in	  lagen	  en/of	  groepen	  en	  die	  zijn	  benoemd.	  
• In	  Photoshop	  is	  het	  mogelijk	  verschillende	  type-‐pagina’s	  in	  Layer	  comps	  te	  

plaatsen.	  Zo	  kan	  je	  in	  één	  bestand	  meerdere	  lay-‐outs	  hebben	  (home,	  
tekstpagina)	  

• Werken	  met	  'afgeronde'	  pixel-‐afmetingen.	  Liever	  120px	  dan	  121px.	  
	  
Beelden	  

• Afbeeldingen	  aanleveren	  in	  72dpi	  voor	  web	  
• Aangeleverde	  beelden	  moeten	  RGB	  zijn	  (CMYK	  wordt	  niet	  altijd	  

weergegeven	  in	  browsers)	  
• JPEG	  voor	  foto’s	  (gebruik	  altijd	  Save	  for	  Web)	  
• PNG	  voor	  alles	  wat	  geen	  foto’s	  zijn	  (PNG	  kan	  transparantie	  bevatten)	  
• GIF	  voor	  animaties	  
• Vectoriele	  elementen	  zoals	  logo's	  in	  Smart	  Objects!	  (Voordeel	  van	  Smart	  

Objects	  is	  dat	  ze	  niet-‐destructief	  werken,	  in	  tegenstelling	  tot	  gerasterde	  
bitmaps)	  

• Belangrijke	  beelden	  die	  gemanipuleerd	  worden	  ook	  embedden	  in	  Smart	  
Objects	  –	  dan	  kunnen	  we	  altijd	  terug	  het	  origineel	  bekijken.	  

	  
Fonts	  

• Bodytekst	  het	  best	  plaatsen	  in	  de	  standaard	  webfonts	  met	  gehele	  
afmetingen	  (bv	  12px	  ipv	  12,6px)	  

• Tekstinstellingen	  zoals	  letterspatiëring,	  horizontaal	  /	  verticaal	  scalen,	  
kerning,	  …	  zoals	  in	  InDesign	  zijn	  op	  het	  web	  niet	  mogelijk	  (tenzij	  met	  
afbeeldingen	  gewerkt	  wordt,	  maar	  dit	  is	  uiteraard	  af	  te	  raden)	  

• Ideaal:	  safe	  web	  fonts,	  
(http://www.w3schools.com/cssref/css_websafe_fonts.asp)	  
Ook	  mogelijk:	  	  

Google	  webfonts	  (	  http://www.google.com/webfonts.)	  	  
Typekit	  (https://typekit.com/)	  	  
Fonts	  	  kopen–	  worden	  door	  ons	  geconverteerd	  naar	  webfonts	  
(http://www.fontsquirrel.com	  )	  
	  

Let	  wel!	  Dit	  zorgt	  voor	  vertraging	  van	  het	  laden	  van	  de	  pagina’s	  zeker	  indien	  
er	  meerdere	  gebruikt	  worden.	  	  
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Tips	  &	  Tricks	  
	  

• Per	  voorkeur	  werken	  op	  een	  basisgrid	  (aangeduid	  met	  guides)	  	  
(http://960.gs/,	  http://www.getskeleton.com/,	  http://gridpak.com/)	  	  

• Werken	  op	  een	  vaste	  hoogte	  wordt	  afgeraden!	  
• Responsive	  tijdperk	  	  

-‐ werk	  verhoudingsgewijs.	  (bv,	  content	  neemt	  ¾	  van	  de	  pagina	  in)	  
-‐ variant	  maken	  voor	  tablet	  (hor/	  vert)	  /	  mobile	  	  
-‐ best	  starten	  met	  mobiel	  ontwerp,	  zo	  voorkom	  je	  dat	  er	  anders	  

teveel	  onnodige	  zaken	  op	  de	  mobiele	  versie	  staan	  –	  enkel	  maar	  de	  
noodzakelijke.	  	  
Sowieso	  moet	  rekening	  gehouden	  worden	  met	  de	  flow	  van	  de	  
pagina.	  Iets	  wat	  op	  desktop	  in	  de	  hoofding	  staat,	  kan	  niet	  opeens	  in	  
de	  footer	  staan	  zonder	  de	  content	  onnodig	  te	  dupliceren.	  

	  
	  
	  
	  
	  


