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#GRAFISCH-AUDIOVISUEEL

ADOBE INDESIGN: BASIS - PC

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 538,45 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Adobe InDesign is toonaangevend op het gebied van opmaak en iedere grafisch ontwerper moet ermee overweg kunnen. Ook gebruikers van Microso Oﬀice
ontdekken steeds vaker de voordelen. Adobe InDesign biedt een eenvoudige manier van werken en daarnaast alle ruimte voor creativiteit. Het grote gebruiksgemak en
de integratie met pakketten als Adobe Photoshop en Illustrator, plus nóg meer tijdsbesparende hulpmiddelen in deze nieuwste versie CC 2019, maken het
opmaakpakket onmisbaar.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die met Adobe InDesign wil gaan werken.

Voorkennis
Werkervaring met de computer en een basiskennis Windows is vereist.

Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 15 personen. Je kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische uitleg werk
je aan praktijkoefeningen. Je ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven genoemde informatie betreft het open cursusaanbod.
OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING?
Om jouw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kan je op ons vertrouwen. Wat jouw uitdaging ook is, we vinden binnen ons ruime netwerk van
ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie je je doelstellingen kan bereiken. Vertrekkend vanuit jouw behoe en, visie en strategie ontwikkelen wij
een oplossing volledig afgestemd op jouw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat je praktische en bruikbare oplossingen hebt die onmiddellijk
toepasbaar zijn.
Bovendien bepaal je ook mee de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden georganiseerd in jouw
bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar jouw keuze. Ook na de opleiding of begeleiding word je nog verder ondersteund. Verbeteringen en
veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat je volgens de juiste stappen verderop kan en jouw investering blij renderen.
Bovendien kan je als zelfstandige of onderneming gebruik maken van tot 40% korting via de KMO-portefeuille.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Tijdens deze cursus InDesign leer je professioneel en eﬀiciënt documenten opmaken. Je zal de belangrijkste functies van InDesign creatief kunnen toepassen. Na
afloop van deze cursus ben je in staat om technisch bruikbare bestanden naar een drukker of webmaster door te sturen.

PROGRAMMA
Basis
Documentinstellingen
Opbouw van een eenvoudige pagina
Tekenen van kaders en lijnen
Hulplijnen
Tekstblokken
Kolommen
Illustraties
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Importeren en manipuleren
Transformaties op kaders en hun inhoud
Plaatsen van tekst rond een kader
Kaders numeriek positioneren
Kleur
Steunkleuren (Spot) en CMYK (Process)
Kleuren aanmaken
Objecten inkleuren
Gebruik van het kleurenpalet
Verlooptinten aanmaken
Stramienpagina's
Stramienpagina's gebruiken
Automatisch plaatsen van lange teksten
Pagina's toevoegen, wissen en herschikken
Tekst
Tekstformattering
Karakterinstellingen (kerning, tracking, ...)
Paragraafinstellingen

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

SBM Gent

T: 078/353 653

Tramstraat 63

F: 050/403061

9052 Zwijnaarde

info@syntrawest.be

maandag 18/11/2019

09:00

12:00

maandag 18/11/2019

13:00

16:00

maandag 25/11/2019

09:00

12:00

maandag 25/11/2019

13:00

16:00

maandag 02/12/2019

09:00

12:00

maandag 02/12/2019

13:00

16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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