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1
Kennismaken met de

Organizer

Photoshop Elements bestaat uit twee onderdelen: de Editor en de Organizer. Wel-

licht spreekt de Editor meer tot de verbeelding als zijnde ‘de werkplaats waar het alle-

maal gebeurt’, maar zonder Organizer zou u toch behoorlijk onthand zijn. Het is de

toegangspoort tot uw fotoverzameling en een instrument om daar controle over te

houden. Hierbij draait het om efficiëntie, ofwel het zo min mogelijk tijd verliezen bij

het terugvinden van de beoogde foto’s, ook bij een stevig uitdijende fotoverzameling.

In dit hoofdstuk beperken we ons echter tot het importeren en inspecteren en het

maken van kleine correcties; in hoofdstuk 11 komen de meer geavanceerde functies

aan bod.



Functies van
Photoshop Elements
De Organizer en Editor zijn twee zelfstandige onderdelen en hebben hun eigen

werkvenster waartussen u kunt wisselen. Tezamen bestrijken zij deze functies:

� Beeldbewerking Het aanpassen van foto’s op alle mogelijke manieren, zoals

lichter of donkerder maken, bijsnijden en toevoegen van nieuwe informatie,

zoals tekst, beweging of onderdelen uit andere foto’s.

� Beheer Het kopiëren, verplaatsen, verwijderen en hernoemen van bestan-

den, maar ook categoriseren, sorteren, filteren en archiveren, al dan niet met

behulp van automatische functies.

� Speciale projecten De (bewerkte) foto invoegen in een project met een

specifieke functie, bijvoorbeeld een fotoalbum, uitnodiging, kalender, ansicht-

kaart of cd-cover.

� Delen De laatste stap in het proces is het resultaat van uw noeste arbeid

delen met anderen. Hierbij spelen sociale media een centrale rol, maar laten we

ook de traditionele afdruk niet vergeten.

Beginscherm Via het beginscherm (homescreen) kunt u de Editor of Organizer starten. Daarnaast

biedt het toegang tot andere items zoals recent opgeslagen projecten, sociale media

en bepaalde taken. Ook de eerste opdracht die we onszelf stellen, het bijwerken

van de catalogus vindt u hier terug onder het kopje Importeer uw foto’s en

video’s. Hebt u met een eerdere versie gewerkt, dan kan het programma de gege-

vens van de oude catalogus omzetten. Bedenk wel dat de oude programmaversie

het materiaal dan niet meer kan lezen. Daarom is het wellicht beter om een andere

methode te kiezen, zie volgende paragraaf. Het welkomsvenster zelf kunt u na het

opstarten van een programmaonderdeel rustig sluiten. Via de knop Beginscherm

in zowel de Organizer als Editor blijft dit met één klik onder handbereik.
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Adobe Sensei Achter vele taken, verspreid over het programma, gaat een stukje

kunstmatige intelligentie schuil, Adobe Sensei genoemd. Het analyseert en inter-

preteert beeldmateriaal dat bijna doet denken aan het menselijk brein. Het lijkt

alsof het programma objecten in de afbeelding kan onderscheiden en zelfs weet

wat voor objecten dat zijn. Hieraan gekoppeld is een zelflerende routine waardoor

de functie gaandeweg beter wordt.

Catalogus vullen
Start de Organizer vanuit het beginscherm. Het is de bedoeling om de catalogus

eenmalig te vullen met reeds op de computer aanwezig beeldmateriaal. Daarna is

het een kwestie van bijhouden als zich nieuw materiaal aandient. Het importeren

gaat als volgt:

1. Kies Importeren, Uit mappen en bestanden en blader naar de afbeeldings-

map.

2. Selecteer een map met afbeeldingen en klik op Media ophalen.

� Het is niet de bedoeling om de map met afbeeldingen te openen; selecteren

is voldoende. Doet u dit toch, dan dient u individuele afbeeldingen in de map

te selecteren.

� Klik eventueel op de keuzelijst linksonder en kies een ander type invoer

(Mediabestanden is standaard).

� Controleer of de optie Foto’s ophalen uit submappen is ingeschakeld.

De overige opties zijn minder van belang.

Zijn de afbeeldingen opgenomen in een oudere catalogus, dan verschijnt de mede-

deling dat omzetting is vereist, gevolgd door een venster waarin u gekoppelde tref-

woordtags kunt importeren. Dat is altijd verstandig om te doen. Via de knop Gea-

vanceerd kunt u de naamtag eventueel zelf aanpassen (zie hoofdstuk 11 voor meer

info over tags).

Catalogus vullen
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Foutenrapport Indien van toepassing verschijnt na afloop een foutenrapport

met een lijst afbeeldingen waarvan het importeren niet is gelukt. Daar is niets

vreemds aan, vooral niet als de verzameling een allegaartje betreft. Foto’s kunnen

bijvoorbeeld beschadigd zijn, een niet ondersteunde kleurruimte hebben of dubbel

zijn aangetroffen. Sleep het venster eventueel breder om te zien welke foto en

bestandslocatie het betreft; dan kunt u eventueel buiten Photoshop Elements om

de zaak verder controleren.

Het principe van de
catalogus
What you see is what you get gaat in het geval van de catalogus niet helemaal op. De

miniaturen zijn slechts een representatie van uw afbeeldingsbestanden, en niet de

afbeeldingsbestanden zelf. Als u de catalogus aanvult blijven de bestanden op hun

oorspronkelijke locatie; er is dus geen sprake van verhuizing van A naar B, zelfs niet

van een kopie (maar van een verkleinde versie daarvan). Wel heeft het miniatuur-

plaatje een lijntje naar het desbetreffende, elders opgeslagen afbeeldingsbestand

om de volledige beeldinformatie in de Editor te kunnen laden. Een simpele test

bevestigt dit principe: selecteer een miniatuur en druk op Delete. Een pop-up-

venster verschijnt met de vraag of het de bedoeling is om ook het onderliggende

bestand van de schijf te verwijderen – er is dus sprake van twee entiteiten. (Druk op

Annuleren om de opdracht af te breken).

Het voordeel van dit systeem is dat u niet door allerlei mappen en submappen hoeft

te bladeren maar uw verzameling op een centrale plek kunt doorzoeken. Dat dit

veel efficiënter is spreekt voor zich; bovendien kunt u nu makkelijk afbeeldingen

groeperen terwijl ze in werkelijkheid over verschillende mappen verspreid liggen. U

kunt in principe zelfs verzamelingen doorzoeken waarvan de bestanden zich niet

eens op uw computer bevinden, maar bijvoorbeeld op een archief-dvd (zie hoofd-

stuk 12 voor meer informatie).

De keerzijde van deze werkwijze is dat het een zekere discipline vergt om de cata-

logus representatief te houden. U wilt ervan op aankunnen dat zij te allen tijde een

correcte en volledige afspiegeling van uw verzameling vormt, anders zoekt u mis-

schien naar iets dat er niet is – of naar iets dat wel op uw computer aanwezig is,
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maar waar de catalogus geen weet van heeft. Voorbeeld: u verwijdert een miniatuur

maar niet het corresponderende bestand. Dat is hét recept om een afbeelding uit-

eindelijk in vergetelheid te doen raken terwijl het wel geheugenruimte bezet houdt.

Terzijde: mocht u om welke reden dan ook afbeeldingen buiten de catalogus willen

houden, dan zijn daar betere manieren voor; zie hoofdstuk 11, de paragraaf

Onzichtbaar maken op pagina 211.

Omgekeerd wilt u ook niet dat de catalogus miniaturen toont van bestanden die

zoek zijn of niet eens meer bestaan. Dit kan gebeuren als u afbeeldingsbestanden

buiten Photoshop Elements om weggooit, hernoemt of verplaatst, bijvoorbeeld

met behulp van Windows Verkenner of Apple Finder. Dergelijke problemen duiken

altijd op ongelegen momenten op, wanneer u zo’n bestand in de Editor wilt laden.

Omdat het programma op de achtergrond actief is kan het ook zelfstandig dit soort

problemen constateren. In dat geval vervangt het de miniatuur door een dummy

met een vraagteken. Herstel is vaak een moeizaam proces dat je het liefst wilt ver-

mijden. De spelregel om de betrouwbaarheid van de catalogus te waarborgen is

simpel: voer het beheer over uw verzameling uitsluitend vanuit de Organizer zelf,

dus nooit buiten Photoshop Elements om.

Tot slot: de catalogus kan niet alleen foto’s, maar ook andere media weergeven

zoals videoclips en geluidsfragmenten. Een indicatiesymbool geeft aan met welk

type u te maken hebt.

Catalogus
bijwerken

Hebt u een nieuwe set foto’s gemaakt, dan kunt u de catalogus aanvullen. Het

importeren geschiedt met tussenkomst van het hulpprogramma Fotodownloader.

Plaats de geheugenkaart in uw computer en kies de toetsencombinatie Ctrl+G, of:

1. Kies Importeren, Van camera of kaartlezer.

2. Kies in de keuzelijst bovenin het juiste invoerapparaat en controleer de overige

instellingen van het venster:

� Klik op Bladeren en kies een map als eindbestemming. Maak eventueel via

de keuzelijsten een submap aan en pas eventueel de bestandsnamen aan.

� Bepaal in het vak Verwijderopties wat met de originelen moet gebeuren.

Kies bij voorkeur Verwijderen na kopiëren; zo is het geheugen klaar voor

nieuw gebruik. Afbeeldingen die niet naar de computer worden geko-

pieerd, worden ook niet verwijderd.

� Klik eventueel op de knop Geavanceerd dialoogvenster voor aanvul-

lende opties. Hier kunt u onder andere afvinken welke afbeeldingen niet

geïmporteerd mogen worden. De meeste andere opties in dat venster kunt

u ook in een later stadium uitvoeren.

� Laat de automatische optie uit staan, anders wordt het hulpprogramma bij

de volgende download onderdrukt.

3. Klik onder in het venster op de knop Media ophalen.

Het principe van de catalogus
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Direct na de overdracht toont de Organizer alleen de nieuwe set afbeeldingen; dit

wordt een batch genoemd. Linksonder ziet u om hoeveel items het gaat. Dit is een

goed moment om de serie nader te inspecteren en allerlei huishoudelijke taken uit

te voeren, maar even op de zaak vooruitlopend: met de knop Terug (Back) links-

boven krijgt u weer de volledige inhoud van de catalogus te zien – dus ook de afbeel-

dingen die eerder zijn opgehaald. N.B.: onder sommige omstandigheden heet deze

knop Alle Media, bijvoorbeeld indien een deel van de catalogusinhoud is weggefil-

terd.
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Welke map heeft afbeeldingen? Als u niet weet in welke mappen zich afbeel-

dingen bevinden of ze zijn over vele mappen verspreid, dan kunt u Photoshop Ele-

ments er zelf naar laten zoeken. Kies Importeren, Bulksgewijs, klik op Map toe-

voegen en kies een map hoog in de mapstructuur. Vervolgens wordt een lijst

submappen weergegeven waarin afbeeldingen zijn aangetroffen. Schakel eventueel

submappen uit die u buiten het importproces wilt houden (mapicoon verandert van

blauw naar grijs) en klik op Importeren. De verwijderknop verwijdert zoekresul-

taten, niet de mappen zelf.

Onderdelen van de
Organizer
Voor een heldere communicatie zullen we eerst de verschillende schermonder-

delen benoemen, zie de afbeelding. Een aantal onderdelen kunt u in- en uitschake-

len. Schakel de Tijdlijn in via menu Weergave of met Ctrl+L. Schakel het map-

pen/albumvak in met de knop Tonen/ Verbergen linksonder op de knoppenbalk.

Activeer het venstervak met de knop Tags/Info of toetscombinatie Alt+Enter.

Voorts kent de Organizer verschillende werkmodi, waarbij iedere modus ingericht is

op een specifieke taak. De standaardmodus is Media en toont de catalogus; andere

modi zijn Personen, Plaatsen en Gebeurtenissen (elders bespreken we hun func-

tie). Daarnaast onderscheiden we de zoekmodus, reparatiemodus en presentatie-

modus. Ook rolmenuknoppen Maken en Delen hebben een specifieke functie:

� Maken Start speciale projecten zoals het maken van wenskaarten en cd-covers.

� Delen Handelt de uitvoer van de afbeelding naar uiteenlopende bestem-

mingen af, zoals een cd/dvd, e-mailprogramma of website.

Onderdelen van de Organizer
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Afbeeldingen inspecteren
Het is gebruikelijk om nieuw toegevoegde foto’s vluchtig te inspecteren, bijvoor-

beeld om te bepalen welke zijn afgekeurd. Hiertoe kunnen we op individuele foto’s

inzoomen, maar de serie ook als diavoorstelling afspelen. De zoomopties zijn legio:

dubbelklik op een afbeelding of gebruik de zoombalk rechtsonder voor traploos

zoomen. Andere opties: houd de Alt-toets ingedrukt en draai het muiswieltje, of

gebruik Ctrl+ en Ctrl-. Bent u maximaal ingezoomd, gebruik dan de pijltoetsen om

de volgende foto’s bekijken. Met de knop Raster zoomt u uit.

Dia-
voorstelling

Met een diavoorstelling (niet te verwarren met een presentatie) kunt u de afbeel-

dingen schermvullend afspelen. Tijdens het afspelen kunt u diverse handelingen uit-

voeren, zoals weggooien, foto’s naast elkaar zetten ter vergelijking en informatie

toevoegen, zoals tags.

Selecteer vooraf de foto’s die u wilt bekijken en druk op toets F11 (of kies Weer-

gave, Volledig scherm). Misschien begint tot uw schrik een muziekje af te spelen,

maar wees gerust: dit is instelbaar. Met de spatiebalk onderbreekt u de voorstelling.

Beweeg de muis om de navigatiebalk te tonen. Merk op dat u in de pauzestand met

het muiswieltje kunt inzoomen, en ingezoomd kunt u met ingedrukte muisknop het

beeld opschuiven (pannen). Links bevinden zich twee uitklapvensters die openen als

u de muis in hun richting beweegt. Met de Esc-toets sluit u de voorstelling af.

Een typische sessie verloopt als volgt:

� Beweeg de muis om de navigatiebalk te activeren. Klik op de kleine witte ver-

volgpijl rechts om verborgen knoppen te tonen. Pauzeer en gebruik de pijlknop-

pen Vorige/Volgende (of die op het toetsenbord) om in eigen tempo en zon-

der muziek langs de foto’s te bladeren.

8

1. Kennismaken met de OrganizerAfbeeldingen inspecteren

De uitgebreide

navigatiebalk.

Diavoorstelling

met filmstrip

(onderin) en uit-

geklapte snel-

vensters.



� Beweeg (in pauzestand) de muis naar de linkerkant van het scherm om de ven-

sters Bewerken en/of Organiseren te openen. Zet de vensters eventueel vast

met het punaisepictogram. Klikt u een venster weg, dan kunt u deze respectie-

velijk opnieuw oproepen via de knoppen Repareren (dat eigenlijk Bewerken

moet heten) en Organiseren.

� Klik op de sterrenrij in venster Bewerken om uw waardering voor de foto uit te

drukken (klik op de meest rechtse gele ster om de waardering te verwijderen).

� Klik in het venster Organiseren op een trefwoordtag of typ een nieuwe tag in

het tekstvak onderin en klik op Toevoegen.

� Gebruik de knop Weergave (of druk op toets F12) om het scherm in tweeën te

splitsen (het blauwe kader geeft aan welk het actieve venster is). Zo kunt u

details van een foto bekijken en toch het overzicht houden of twee gelijkende

foto’s vergelijken. Dit is een handige manier om te beslissen welke foto wegge-

gooid kan worden en welke bewaard moet blijven. Druk eventueel op de knop

Synchroon pannen en zoomen (slotje) om tegelijk op allebei de afbeeldingen

in te zoomen.

� Klik op de knop Filmrolletje (of Ctrl+F) en gebruik de filmstrip om verspreid

liggende afbeeldingen naast elkaar te zetten.

� Klik op de knop Instellingen (tandwiel) om de achtergrondmuziek uit te scha-

kelen (optie Geen in de keuzelijst) en de tijdsduur per dia in te stellen. Klik

eventueel op de knop Bladeren om een eigen muziekfragment aan de voor-

stelling te koppelen. Schakel de optie Inclusief bijschriften uit.

� Klik op de knop Thema om een diaovergang te kiezen: houd de muis boven het

plaatje voor een voorproefje. Overgangen werken alleen bij automatisch afspe-

len.

� Klik op de knop Info om aanvullende informatie over de afbeelding te bekijken

of toe te voegen, zoals een notitie of sterwaardering.

Afbeeldingen inspecteren
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Verborgen knoppen Sommige knoppen op de knoppenbalk hebben een ver-

volgpijl waarachter aanvullende knoppen schuilgaan. Klikt u op die van Roteren,

dan ziet u dat u ook rechtsom kunt roteren. De knop Ongedaan is pas bruikbaar

als u daadwerkelijk een handeling hebt uitgevoerd. Vervolgknop Opnieuw is pas

bruikbaar nadat u een handeling ongedaan hebt gemaakt. Met de knop Editor kunt

u het gelijknamige deelprogramma starten; met de vervolgknop kunt u een alter-

natief programma kiezen, mits dat op de computer is geïnstalleerd.

Groeps-
gewijze

behandeling

Vaak zult u een bepaalde handeling op meerdere afbeeldingen willen toepassen,

denk aan weggooien, roteren of het toekennen van waarderingssterren. In plaats

van per individuele afbeelding is het veel efficiënter dit groepsgewijs te doen. Houd

de Ctrl-toets ingedrukt en klik op andere afbeeldingen om uw selectie uit te breiden

– of gebruik de Shift-toets als het om een aaneengesloten reeks gaat – en voer

daarna pas de beoogde handeling uit. Geeft u bijvoorbeeld een van de geselec-

teerde foto’s twee sterren, dan krijgen de andere die automatisch ook.

Weggooien tijdens diavoorstelling Het weggooien van individuele afbeeldin-

gen tijdens een diavoorstelling is inefficiënt en werkt verstorend. Geef in plaats

daarvan de foto’s één ster (met toets 1). Vervolgens kunt u deze in de catalogus

‘bijeenroepen’ en in één keer verwijderen; zie de paragraaf Filteren met sterren op

pagina 12.
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Aanvullende informatie
tonen en wijzigen
U kunt de miniaturen weergeven als aaneengesloten tegels maar ook met een

kader. Het laatste biedt ruimte voor aanvullende informatie zoals de opnamedatum

en waarderingssterren. Met Ctrl+D wisselt u tussen de weergaven. Via het menu

Weergave kunt u aanvullende informatie inschakelen zoals de bestandsnaam. Merk

op dat het zoompercentage van invloed is. Bij onvoldoende ruimte per tegel wordt

een deel van de informatie onderdrukt.

Meer gedetailleerde gegevens over individuele afbeeldingen vindt u in het taakven-

ster Informatie. Druk op de knop Tag/Info (rechtsonder) en op Informatie

(rechtsboven). Deelvenster Metagegevens toont allerlei technische informatie die

tijdens de opname is vastgelegd, zoals pixelafmetingen, flitsgebruik en sluitertijd.

Deelvenster Afbeeldingstags toont welke tags aan de afbeelding zijn gekoppeld. In

het deelvenster Algemeen kunt u zelf informatie toevoegen, zoals een bijschrift,

notities of sterwaardering. Klik na invoer buiten het tekstvak om de informatie vast

te leggen. Klik op de onderstreepte woordjes Datum, Locatie en Audio om respec-

tievelijk de datum en tijd aan te passen, de bijbehorende map in Verkenner of Finder

te openen of om een geluidsfragment aan de afbeelding te koppelen. Een speaker-

icoontje geeft de koppeling aan. Wilt u daar op een gegeven moment van af, klik op

het icoon en kies Bewerken, Wissen in het pop-upvenster.

Bureaubladachtergrond Als u een foto uit de catalogus wilt instellen als

bureaubladachtergrond, klik met de rechtermuisknop en kies Instellen als ach-

tergrond voor bureaublad.

Aanvullende informatie tonen en wijzigen
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Aaneengesloten

tegels versus

Detailweergave.

Met de knop

rechtsboven past u

filtering op ster-

waardering toe.



Filteren met
sterren

We zagen al dat we op diverse plekken in het programma onze waardering voor

foto’s tot uitdrukking konden brengen via sterren. Vervolgens kunnen we foto’s met

gelijke waardering bij elkaar brengen. Klik daarvoor rechtsboven op een ster in de

sorteer/filterbalk. Merk op dat u de selectie kunt verruimen of verkleinen met het

isgelijk- of groterdanteken links van de sterrenreeks. Met de knop Terug (links-

boven) krijgt u de volledige catalogus te zien. U kunt de sterwaardering veranderen

door op minder of meer sterren te klikken. U verwijdert een sterlabel door de hui-

dige waardering tot één ster terug te brengen en daarna op de overgebleven ster te

klikken.

Filteren op mediatype Mocht u die geluidsfragmenten in de catalogus maar

hinderlijk vinden, dan kunt u deze wegfilteren. Dit geldt overigens voor ieder

mediatype. Met Ctrl+1 filtert u foto’s weg, met Ctrl+2 video’s en met Ctrl+3

audiofragmenten. In het menu Weergave, Mediatypen vindt u aanvullende filter-

mogelijkheden.

Afbeeldingen
sorteren

U kunt de catalogus op drie manieren sorteren: op datum (oplopend of aflopend) op

naam en op batch. Dit laatste is wat minder bekend, maar hier worden foto’s per

groep getoond in de volgorde waarin zij zijn opgehaald. Kies een methode via de

keuzelijst op de sorteer/filterbalk. Merk op dat de gekozen sortering van invloed is

op de weergave van de tijdlijn.

12

1. Kennismaken met de OrganizerAanvullende informatie tonen en wijzigen

Open het infoven-

ster voor gedetail-

leerde aanvullende

informatie.


	Inhoudsopgave
	1 Kennismaken met de Organizer 1
	Functies van Photoshop Elements 2
	Catalogus vullen 3
	Het principe van de catalogus 4
	Onderdelen van de Organizer 7
	Afbeeldingen inspecteren 8
	Aanvullende informatie tonen en wijzigen 11

	Index
	Adobe Sensei,  3
	Afbeelding
	inspecteren,  8-10
	ophalen,  3
	sorteren,  12

	Afbeeldingstags,  11
	Batch,  6
	Beginscherm,  2
	Beheer,  2
	Bureaubladachtergrond,  11
	Catalogus,  4-6
	betrouwbaar houden,  4
	bijwerken,  5, 236
	vullen,  3

	Datum,  11
	Diavoorstelling,  8
	achtergrondmuziek,  9
	overgangen instellen,  9

	Editor,  1
	Filter
	sterren,  12

	Foutenrapport,  4
	Groepsgewijze behandeling,  10
	Info,  11
	Informatie
	tonen en wijzigen,  11-12

	Metagegevens,  11, 212
	Organizer,  1
	onderdelen,  7

	Sorteren,  12
	Tag,  11
	Tijd,  11
	Zoomen,  8




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




