#220233

#MULTIMEDIA

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

SNEL PROFESSIONEEL MET UX DESIGN AAN DE SLAG NIEUW

€ 2389,75 incl. BTW

LEER IN 5 DAGEN DE BASIS VAN UX DESIGN!

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
In deze 5-daagse summer class ga je vanuit de theorie, via de nodige technieken en tools, zelf aan de slag om als 'user experience designer' een eigen
gebruikerstoepassing te ontwerpen. Van inzichten verzamelen en analyseren, over creatieve oplossingen bedenken en uitwerken in een UX prototype, tot testen,
evalueren en optimaliseren van uw finale gebruikerstoepassing. Alles komt aan bod!
Deze opleiding is voor jou als je:
Digitale producten wil ontwerpen die betekenisvol zijn voor uw gebruikers en klanten
Een betere klantenbeleving wenst te hebben wanneer een klant met uw organisatie in contact komt
Wil leren hoe je een sterkere klantenbinding of hogere conversie bereikt met een betere 'User Experience'
beter met jouw externe leveranciers van dergelijke diensten wil samenwerken
je jpuw interne stakeholders meer betrokken wil maken in het belang van 'Customer Experience' in het algemeen
Als je de basisprincipes van een goede 'User Experience' beter wil begrijpen

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Productmanagers
Business Development managers
Marketing en communicatie managers
E-Commerce managers
Service managers
Business analysten
Functionele analysten
Ontwerpers, Website en App ontwikkelaars, UX en UI designers

Voorkennis
Om de opleiding mee te volgen is voorkennis op vlak van design, van programmeren, … NIET vereist.

PROGRAMMA
In deze 5-daagse opleiding leer je:
de basisprincipes, methodologie en tools toepassen van het UX-Designproces om een succesvolle 'User Experience' te ontwerpen
de juiste technieken en tools om een goede expert review te doen van jouw actuele gebruikerservaringen (website, mobile app, krantenproces, …
de noden van gebruikers in kaart brengen via de juiste onderzoeksmethodes (diepte interview, focusgroep, co-creatie, …)
de gebruikerservaringen structureren en analyseren om tot een juiste probleemstelling te komen (Service Concept)
creatieve UX-Design technieken om gericht en efficiënt te kunnen brainstormen over de juiste 'gebruiksvriendelijkheid'
een Informatie Architectuur opzetten en uitwerken voor een goede navigatie structuur en communicatie met de gebruiker
de UX-design principes en UX-design technieken voor het uittekenen van de schermen of interfaces van jouw oplossing
een eindproduct testen en evalueren met jouw gebruiker

PRAKTISCH
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Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.
10 sessie(s) vanaf maandag 22/08/2022 - Gent

Lesdata voor Gent vanaf maandag 22/08/2022
Datum

Startuur

Einduur

maandag 22/08/2022

09:00

12:00

maandag 22/08/2022

13:00

16:00

dinsdag 23/08/2022

09:00

12:00

dinsdag 23/08/2022

13:00

16:00

woensdag 24/08/2022

09:00

12:00

woensdag 24/08/2022

13:00

16:00

donderdag 25/08/2022

09:00

12:00

donderdag 25/08/2022

13:00

16:00

vrijdag 26/08/2022

09:00

12:00

vrijdag 26/08/2022

13:00

16:00

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:

DOCENT
Joost Landsheere en zijn team
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