
Het maken van animaties voor websites was vroeger alleen 
mogelijk met Flash. Nu met de komst van HTML5 en Adobe 
Edge Animate maak je HTML animaties (eventueel met in-
teractie en audio) voor ieder apparaat, of dat nu een PC, Mac 
of mobile device is. Hoe Adobe Edge Animate precies werkt 
en wat je er allemaal mee kunt maken, dat leer je tijdens de 
cursus Edge Animate.

De cursus is ontwikkeld voor grafisch vormgevers, webdeve-
lopers, webdesigners, interaction designers en Flash specialis-
ten die met Adobe Edge Animate willen starten of meer eruit 
willen halen.
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Lesoverzicht*

Dag 1

Les 1. Inleiding over animeren  

 met HTML5 en CSS3

Les 2. User interface van Edge Animate

Les 3. Werken met de timeline en precise control

Les 4. Het maken van animaties  

 (transities en transformaties)

Les 5. Responsive Animaties

Les 6. Het maken van Templates

Les 7. Importeren en bewerken van beeldmateriaal

Les 8. Werken met Typekit en Webfonts

Les 9. Werken met Swipe Gestures

Dag 2

Les 10. Het gebruik van Symbols, Loops,  

 Motion Paths en Interacties

Les 11. Introductie van Scripts (zonder programmeren)

Les 12. Toevoegen en instellen van audio-elementen

Les 13. Edge Animate en advertentie-platforms

Les 14. Instellen van Preloaders, Fallback en Posters

Les 15. Exporteren voor web, Muse en tablets     

 

* Dagindeling is onder voorbehoud.

Cursusinformatie

Tijdens de tweedaagse cursus Edge Animate leer je op een prak-

tische manier het gehele programma kennen. Hierdoor leer je 

zelfstandig animaties (o.a. bewegende content en info-graphics) en 

interacties ontwerpen, uitvoeren en gereed maken voor verdere 

verwerking in websites of digitale publicaties zoals Apple iBooks.

Edge Animate bevat zelf weinig tekentools. Tijdens de cursus be-

steden we dan ook aandacht aan het op een zo efficiënt en effectief 

mogelijke manier beeldmateriaal importeren in Edge Animate.

Adobe Classroom in a book

De best verkochte serie van de software 

training werkboeken die je de eigen-

schappen van Adobe software snel en 

gemakkelijk eigen leert maken. Class-

room in a book met de officiële cursus 

biedt datgene wat geen ander boek of 

trainingsprogramma kan - een officiële 

trainingssessie van Adobe Systems Incor-

porated, ontwikkeld met de steun van Adobe expertise.

Benodigde voorkennis
 - Bekendheid met het gebruik van een computer en de  

 algemene software eigenschappen.

 - Enige ervaring met grafische software is gewenst.

 - Ervaring met Flash, Premiere Pro, After Effects is een pre.

 - Beheersing van de Engelse taal (lesmateriaal en  

 de software zijn Engelstalig).
Edge Animate CC - Complete
Duur:  2 dagen 

Lestijden:  10.00 tot 17.00 uur (½ uur lunch)
  
Lesmateriaal: Het boek ‘Adobe Edge Animate CC - 
  Classroom in a Book’ inclusief 
  bijbehorend oefenmateriaal.

Prijs:  Zie prijslijst (inclusief lesmateriaal  
  en lunch) *

Maatwerk: Deze cursus is ook als maatwerk  
  traject beschikbaar. 

* Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus te zijn voldaan.
Alle CMM cursussen zijn vrij van btw.


