#070257

#GRAFISCH-AUDIOVISUEEL

ADOBE PHOTOSHOP VOOR BEGINNERS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 653,40 incl. BTW

FOTO'S DIGITAAL BEWERKEN OM ZE NOG MOOIER TE MAKEN!

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Digitaal zwart-wit of kleurenbeeld verwerken, bestemd voor drukwerk maar ook voor multimediagebruik en de productie van internetpagina's. Dit zijn zaken die aan
de orde komen in deze praktijkcursus Adobe Photoshop. De cursus is een praktijkgerichte training waarin u leert hoe u kwalitatief goede afbeeldingen maakt die
geschikt zijn voor verdere verwerking in het productieproces. Aan het eind van de cursus kent u de belangrijkste mogelijkheden van het programma.

Omschrijving
Adobe Photoshop is sinds jaar en dag de standaard op het gebied van digitale beeldbewerking. Zeker op professioneel vlak verdiende het programma zijn sporen.
Wil jij...
komaf maken met rode ogen?
ongewenste glans corrigeren?
een effect toepassen op je foto?
kleuren in een foto aanpassen?
achtergronden vervangen?
...
Volg dan zeker deze basis opleiding Photoshop.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
De cursus is bestemd voor iedereen die wil gaan werken met Adobe Photoshop. Ook zakelijke computergebruikers zoals marketing- en administratieve medewerkers
kunnen heel wat opsteken!

Voorkennis
Je hebt werkervaring met de computer en een basiskennis van Windows.

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.

PROGRAMMA
Wennen aan de werkomgeving
Een afbeelding openen
Navigeren in een afbeelding
De afbeeldingsgrootte en resolutie aanpassen
Ongewenste inhoud op een afbeelding verwijderen
Aanpassingen
Over pixels en zo …
De kleurmodi
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Perfecte selecties maken
Maskeren
De beeldbewerkingsworkflow maximaliseren
Verscherpen
Retoucheren
Opslaan en exporteren

PRAKTISCH
Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.
6 sessie(s) vanaf dinsdag 20/09/2022

Lesdata voor Webinar vanaf dinsdag 20/09/2022

Contact

Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 20/09/2022

18:30

21:30

dinsdag 27/09/2022

18:30

21:30

dinsdag 04/10/2022

18:30

21:30

dinsdag 11/10/2022

18:30

21:30

dinsdag 18/10/2022

18:30

21:30

dinsdag 25/10/2022

18:30

21:30

T: 078/353 653
Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:
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