#180068

#MULTIMEDIA

ADOBE CAPTIVATE BASIS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 1089,00 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Adobe Captivate is één van de toonaangevende authoring tools waarmee u e-learning leermodules kan aanmaken zonder enige notie van programmeerkennis. Deze
modules kunnen probleemloos ingezet worden in een leer- of instructie-omgeving.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze cursus is bedoeld voor organisaties/bedrijven die hun eigen digitaal leermateriaal (e-content) willen aanmaken.

Voorkennis
Basiskennis Windows vereist.

Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 10 personen. U kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische uitleg werkt u
aan praktijkoefeningen. U 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 uw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kan u op ons vertrouwen. Wat uw uitdaging ook is, we vinden binnen ons ruime netwerk van
ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie u uw doelstellingen kan bereiken. Vertrekkend vanuit uw behoe en, visie en strategie ontwikkelen wij
een oplossing volledig afgestemd op uw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat u praktische en bruikbare oplossingen hebt die onmiddellijk
toepasbaar zijn.
Bovendien bepaalt u ook de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur mee. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden georganiseerd in uw
bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar uw keuze. Ook na uw opleiding of begeleiding wordt u nog verder ondersteund. Verbeteringen en
veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat u volgens de juiste stappen verderop kan en uw investering blij renderen. Bovendien
kan u als zelfstandige of onderneming gebruik maken van tot 40% korting via de KMO-portefeuille.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na twee intensieve trainingsdagen heeft u een degelijke basis om e-Learing content te maken binnen uw organisatie/bedrijf.

PROGRAMMA
De werkomgeving van Captivate
Maak een storyboard
Tekst, audio en video toevoegen
Interactiviteit met knoppen en rollovers
Tijdlijnanimaties
Drag-and-drop interactie
Geluidsopname en ondertiteling
Kennis meten met quizzes
Navigatie binnen je project
Responsive layout
Publiceer je eLearning content
Analyse resultaten
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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

dinsdag 19/11/2019

09:00

12:00

dinsdag 19/11/2019

13:00

17:00

dinsdag 26/11/2019

09:00

12:00

dinsdag 26/11/2019

13:00

17:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
in samenwerking met Catena Company
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