#160577

#GRAFISCH-AUDIOVISUEEL

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

ADOBE INDESIGN GEVORDERD

€ 477,95 incl. BTW

HAAL MEER UIT ADOBE INDESIGN!

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Een complex (print of interactief) document opzetten, al dan niet via templates en dit document exporteren voor web, print of mail
Bestaande dynamische documenten aanpassen via een voorgedefinieerde huisstijl

Omschrijving
Wil je Adobe indesign nog beter leren kennen?
In deze 'gevorderden' opleiding ontdek je meer over de interactieve en creatieve mogelijkheden van het pakket. Je leert methodes aan die het werkproces
vereenvoudigen en automatiseren, zoals tabelstijlen, objectstijlen, boeken en het automatisch genereren van inhoudstafels.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen met een basiskennis Indesign die graag hun kennis willen verdiepen.

Voorkennis
Je hebt Adobe Indesign basis gevolgd of je hebt een gelijkwaardig kennisniveau
Je kan werken met paragraafstijlen

Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 15 personen. Je kan 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 je opleiding of begeleiding word je u 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 40% korting via de KMO-portefeuille.

PROGRAMMA
Een document met verschillende stramienpagina's
Werken met scripts
Samengestelde paden
Automatische tekstdoorloop
Documentcontrole voor het doorgeven, exporteren of drukken
Aanmaken en toepassen van tabelstijlen
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Werken met initialen en geneste stijlen (karakterstijlen)
Beknopte bespreking GREP-stijlen
Aanmaken en toepassen van objectstijlen
Beknopte herhaling reeds gekende objectkenmerken
Herhaling opties voor het aanpassen van (beeld)kaders
Verankering van objecten aan tekstelementen
Exporteren naar EPS, PDF, XML, HTML
Boeken samenstellen
Werken met tabulaties
Aanmaken van een inhoudstafels
Aanmaken van bibliotheken en templates
Samenvoegen van gegevens
Interactiviteit inbouwen voor export naar PDF
Voorbeelden en oefeningen

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
4 sessie(s) vanaf donderdag 09/06/2022

Lesdata voor Webinar vanaf donderdag 09/06/2022

Contact

Datum

Startuur

Einduur

donderdag 09/06/2022

18:30

21:30

donderdag 16/06/2022

18:30

21:30

donderdag 23/06/2022

18:30

21:30

donderdag 30/06/2022

18:30

21:30

T: 078/353 653
Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Brugge vanaf woensdag 04/05/2022
Datum

Startuur

Einduur

woensdag 04/05/2022

09:00

12:00

woensdag 04/05/2022

13:00

16:00

woensdag 11/05/2022

09:00

12:00

woensdag 11/05/2022

13:00

16:00

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 2 VAN 2

