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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

RAW BEWERKING VIA LIGHTROOM, PHOTOSHOP, BRIDGE EN GOOGLE NIK
DE CAMERA RAW-MOGELIJKHEDEN

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding ben je in staat om foto's in het RAW formaat te bewerken met verschillende tools binnen het Adobe pakket (Photoshop, Lightroom, Bridge) en
Google NIK.

Omschrijving
Standaard rollen er jpeg-foto's uit een fototoestel. Met een beetje geluk ben je tevreden over het resultaat. Maar ... door je toestel op RAW modus in te stellen, haal je
pas echt het maximum uit je foto's. Foto's met een RAW indeling kunnen achteraf nog naberwerkt worden zodat je het resultaat nog kan optimaliseren. Tijdens deze
opleiding leer je werken met Camera RAW-mogelijkheden. We maken gebruik van verschillende so ware pakketten: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe
Bridge en Google NIK.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen met een basiskennnis van Adobe Photoshop die zijn fotoresultaten een niveau hoger wil brengen.

Voorkennis
Je hebt een basiskennis Adobe Photoshop.

Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 14 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
Synchroniseren van correcties
Camera Raw correcties op laagniveau
Workflowsettings
Bijsnijden van foto’s
GPS info toevoegen
Witbalans manipuleren
Lokale correcties maken
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Kleurtemperatuur aanpassen
Belichting aanpassen
Helderheid en contrast manipuleren
Curves aanpassen
Scherpstellen
Ruis reduceren
Lenscorrecties toepassen
Integratie met slimme objecten
Wisselwerking met Adobe Bridge
Google Nik Collection
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