
JPG/JPEG
JPG/JPEG is de meest voorkomende manier hoe een
foto of afbeelding opgeslagen wordt. Waarschijnlijk

maakt jouw camera of telefoon ook foto’s in JPG en het
internet staat er vol mee. Een JPG afbeelding is ook

wel een rasterafbeelding. Dit wil zeggen dat de
afbeelding door middel van pixels is opgebouwd. Als je

een lage resolutie afbeelding hebt (lage kwaliteit) zal
je die pixels dus duidelijker zien. Dit zorgt ervoor dat

je afbeelding onscherp wordt. Hoe hoger de resolutie,
hoe meer pixels en dus scherper! JPG-bestanden zijn

geschikt voor internet en als ze een hoge resolutie
hebben, ook voor drukwerk. 

Een logo zal je regelmatig in jpg vorm nodig hebben.

AI/EPS/VECTOR
AI/EPS bestanden zijn vector bestanden. Dit zijn
grafische afbeeldingen die opgebouwd zijn uit lijnen
en vormen, die je kunt vullen met kleuren, patronen
en effecten. Vector bestanden kan je zo groot en
klein maken als je wilt en de kwaliteit zal altijd
goed blijven! Vector bestanden worden vooral
gebruikt voor iconen, illustraties en logo’s. Een EPS
of AI-bestand kan je trouwens alleen openen als je
grafische programma’s op je computer hebt staan. 
Je zal een vector bestand zelf waarschijnlijk niet
gebruiken maar het is wel belangrijk om een vector
bestand van je logo te hebben zodat je nu en in de
toekomst je logo overal voor kunt gebruiken.

Wat zijn dat nou eigenlijk en waar gebruik je ze voor?
Ik leg het je uit.

PDF
PDF bestanden zijn veelzijdige bestanden. Als lage
resolutie bestanden kunnen ze gebruikt worden voor
drukproeven en e-books. Als hoge resolutie bestanden
zijn ze geschikt voor drukwerk en soms verrassend laag
in omvang, waardoor ze gemakkelijk via e-mail
verstuurd kunnen worden. Ook is het mogelijk er
formulieren mee te maken en er aantekeningen en
markeringen in te plaatsen. PDF is zo ingeburgerd
geraakt dat het op vrijwel alle apparaten en browsers
ondersteund wordt. 
Je zal je logo waarschijnlijk niet veel in pdf vorm nodig
hebben.

Welk formaat logo?
Je logo zal je dus het meest gebruiken in JPG of
PNG formaat. Maar zorg er ook voor dat je een
vector bestand hebt, je weet nooit waar je het
in de toekomst voor nodig hebt. De meest
bruikbare afmeting is 1200x400px of
1200x600px. Op deze maier komt je logo op je
website het beste tot zijn recht.

PNG
PNG bestanden zijn te vergelijken met JPG-bestanden. PNG’s

kunnen alleen een stuk groter worden omdat er geen
kwaliteitsverlies is bij het opslaan. De kwaliteit is dus beter.

Het grote voordeel is dat je met een PNG een transparante
achtergrond kunt opslaan. Als je dus je logo op een ander

soort achtergrond wilt plaatsen, zonder een wit vlak
eromheen, dan heb je een PNG nodig. 

Je logo zal je het meeste in png vorm gebruiken.

DIT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE BESTANDSFORMATEN. 
MOCHT JE HIER NOG VRAGEN OVER HEBBEN, 

NEEM GERUST CONTACT MET MIJ OP.

Bestandsformaten

http://designbytessa.nl/
http://www.designbytessa.nl/contact

