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#MULTIMEDIA

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

AFFINITY PHOTO MAC/PC NIEUW

€ 477,95 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Aﬀinity Photo is een uiterst betaalbaar fotobewerkingsprogramma en bovendien een prima alternatief voor Photoshop en andere commerciële programma's. Met
Affinity Photo kan u foto's en afbeeldingen creatief bewerken en/of optimaliseren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
De cursus is bestemd voor medewerkers uit grafische bedrijven, -afdelingen of reclamebureaus, webdesigners of grafische vormgevers die werken of willen gaan
werken met Affinity Photo. Ook zakelijke computergebruikers zoals marketing- en administratieve medewerkers kunnen heel wat opsteken!

Voorkennis
U heeft werkervaring met de computer en een basiskennis van Windows en/of Mac OS.

Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 14 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, 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 mee de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur. 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?
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 basis praktijkcursus Aﬀinity Photo. De cursus is een praktijkgerichte training waarin u leert hoe u kwalitatief goede afbeeldingen maakt die
geschikt zijn voor verdere verwerking in het productieproces. Op het einde van deze vorming kunt u niet alleen uw eigen foto's merkelijk verbeteren, maar bent u in
staat om uw beeldbewerkingsprojecten op een professionele wijze tot een goed einde te brengen.

PROGRAMMA
De belangrijkste kenmerken van Affinity Photo
De interface verkennen
De gereedschapset
Wat zijn Persona's?
De studio-panelen verkennen
Navigeren in een afbeelding
Leren werken met lagen
Afmeting en resolutie aanpassen
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Een perfecte uitsnede maken
Selectiemethodes -en technieken leren kennen
Transformaties toepassen
Eenvoudige kleurcorrecties toepassen
Snelle en gedetailleerde retouches uitvoeren
Artistieke effecten (non-destructief) toepassen

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

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

F: 050/403061

8800 Roeselare

info@syntrawest.be

donderdag 14/11/2019

09:00

12:00

donderdag 14/11/2019

13:00

16:00

donderdag 21/11/2019

09:00

12:00

donderdag 21/11/2019

13:00

16:00

donderdag 28/11/2019

09:00

12:00

donderdag 28/11/2019

13:00

16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT

Alain Coupé
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