#220138

#MULTIMEDIA

ADOBE XD VOOR BEGINNERS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 629,20 incl. BTW

APP-DESIGN MET EEN GROTE SMILE!

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van deze cursus ben je in staat om snel en efficiënt jouw web-mock-ups te klankborden met jouw opdrachtgevers.

Introductie
Adobe staat alom bekend om zijn producten omtrent document-, beeld- en video-bewerkingen. Wie hee immers niet eerder gehoord van 'pdf' of 'photoshop'? Adobe
gaat echter verder! Voor de ontwikkeling van apps is Adobe XD ontwikkeld. Hiermee kun je, tijdens de ontwerpfase van jouw app, met jouw opdrachtgever afstemmen
hoe de app er uitziet, nog voor ze gebouwd is! Een zeer waardevolle efficiëntieverbetering tijdens de ontwikkeling van apps en dus een serieuze kostenbesparing!

Omschrijving
Adobe XD is dé tool van Adobe waarmee je, behalve gebruikerservaring ook het hele draaiboek van je, te ontwikkelen app, vastlegt. Met deze so ware verdwijnt de
tijdrovende workflow van het documenteren van schermen en flows in photoshop en illustrator. Bij het afleveren aan de opdrachtgever is alles net geordend. “Je levert
niet alleen de facade van je gebouw af, maar ook een orderboek met alle materialen die nodig zijn om het te bouwen.”

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Graphic designers uit bedrijven
Desktop publishers die mock-ups moeten aanleveren voor hun ontwikkelaars

Voorkennis
Je hebt ervaring met de creative cloud
Je hebt basisvaardigheden van Windows en algemeen computergebruik
In geval van een online-cursus adviseren wij dringend om gebruik te maken van 2 beeldschermen

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.
OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING? Neem contact met ons op!

PROGRAMMA
Werken met artboards en wireframes
Creëren en bewerken van geometrische vormen
Omgaan met componenten
Tools (bv. Pathfinder, Repeat Grid Tool)
Kleur- en tekststijlbeheer
Bibliotheken
Overdracht naar je klant en developer
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PRAKTISCH
Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.
3 sessie(s) vanaf donderdag 24/11/2022 - Gent

Lesdata voor Gent vanaf donderdag 24/11/2022
Datum

Startuur

Einduur

donderdag 24/11/2022

09:00

12:00

donderdag 24/11/2022

13:00

16:00

vrijdag 25/11/2022

09:00

12:00

Locatie

Contact

Campus Gent NETWORKS TWO

T: 078/353 653

Raymonde de Larochelaan 13

Sofie@syntrawest.be

9051 Gent

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Brugge vanaf dinsdag 11/10/2022
Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 11/10/2022

18:30

21:30

dinsdag 18/10/2022

18:30

21:30

dinsdag 25/10/2022

18:30

21:30

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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