
Deze 5-daagse training is gebaseerd op de combinatie 
van gecertificeerde trainingen en wordt gegeven door een 
Adobe Certified Trainer die de software zelf ook dagelijks 
gebruikt en dus altijd op de hoogte is van de laatste tips & 
tricks in zijn vakgebied.

De cursus is onder andere bedoeld voor bedrijven met een 
eigen afdeling voor marketing, communicatie, public relati-
ons en media. Hier moet vaak artwork voor (kleine) wijzigin-
gen terug naar een extern reclamebureau of studio.
Deelnemers leren tekst en beeldaanpassingen te doen, zelf 
documenten te creëren en folders, brochures e.d. gereed te 
maken voor print/druk maar ook een document als interac-
tieve pdf met hyperlinks opslaan, opslaan als (eenvoudige) 
website of een eBook maken.
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Lesoverzicht*

Adobe Photoshop

• Wat zijn pixels en wat is resolutie

• Kleurgamut, PMS kleuren, RGB en CMYK

• Selecteren

• Aanpassingen in kleur, toon, curves e.d.

• Paden/shapes maken

• Bewaren en exporteren

Adobe Illustrator

• Wat zijn vectoren

• Tekenen met vectoren

• Manipuleren

• Bewaren/exporteren

 Adobe InDesign

• Opzetten document van meerdere pagina’s

• Importeren tekst (word)

• Werken met tekst

• Importeren beeld en logo’s

• Tekstomloop

• Importeren video’s en geluidsbestanden

• Hyperlinks en interactieve buttons maken

• Wat is een (certified) pdf en wat zijn pdf profielen

• Exporteren voor:

  - Print (certified pdf)

 - Interactieve pdf met hyperlinks  

    en automatische pageturn

Cursusinformatie

Doelgroep

De Adobe Publishing training is bedoeld voor iedereen die een ge-

degen DTP (Desktop Publishing) basis wil opdoen en wil leren wer-

ken met de programma’s Adobe Photoshop, InDesign en Illustrator.

Doel

Het doel van de training is om jou alles te leren van Adobe Photo-

shop, InDesign en Illustrator.

College of MultiMedia is de door Adobe geautoriseerde trainer in 

Nederland. De cursus Adobe Publishing is een door een Adobe Cer-

tified Trainer ontwikkelde training, echter maakt geen onderdeel uit 

van het door Adobe geautoriseerde trainingsprogramma.

Adobe Classroom in a book

Als lesmateriaal krijg je de boeken “Classroom in a Book” van 

Adobe Photoshop, InDesign en Illustrator. Hierin vind je onderwer-

pen die ook tijdens de les behandeld worden en tevens biedt het 

extra oefenmateriaal. Deze boeken zijn in de Engelse taal.

Als Adobe Authorised Training Centre (AATC) maken we altijd 

gebruik van de meest recente versie van het programma. Zo ben je 

na de cursus altijd bekend met de allernieuwste mogelijkheden en 

weet jij hoe je die het beste kunt inzetten.

Benodigde voorkennis

 - Kennis van de Engelse taal  

 (software en lesmateriaal zijn in het Engels)

 - Bekendheid met het gebruik van een computer  

 en de algemene software-eigenschappen

 - Ervaring met Photoshop, InDesign of Illustrator is een pre.

 - Basiskennis van graphic design is een pre.

 - Basiskennis van Creative Suite is een pre.

Adobe Publishing
Duur:  5 dagen 

Lestijden:  10.00 tot 17.00 uur (½ uur lunch)
  
Lesmateriaal: De boeken ‘Adobe - 
  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.

Adobe® Publishing CC


