Cursus InDesign - Complete
Adobe InDesign CC is een desktop-publishing-programma

(DTP) voor het ontwerpen van professionele lay-outs voor
gedrukte en digitale publicaties. Het programma maakt deel
uit van de Adobe Creative Cloud van Adobe en is perfect
geïntegreerd met Adobe Illustrator en Photoshop. Mede
hierdoor is InDesign CC een onmisbare tool voor professionele schrijvers, artiesten en designers.

De vierdaagse cursus Adobe InDesign Complete is gebaseerd
op het boek ‘Adobe InDesign CC - Classroom in a Book’ en
maakt deel uit van de officiële trainingsserie van Adobe en
hun gepubliceerde software. De cursus InDesign Complete
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.
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Cursusinformatie
Na afloop van de cursus Adobe InDesign Complete heeft de deelnemer de volledige controle over typografie, met geïntegreerde
creatieve ontwerp-, preflight- en publicatiefuncties voor de uitvoer
van documenten op papier, online of op mobiele apparatuur. Ook
komen interactiviteit, animatie, video en geluid in paginalay-outs
aan bod, waarmee je aandacht van jouw lezers trekt en vasthoudt.
Bij het lesmateriaal hoort ook de officiële CD waarop alle lessen
zijn terug te vinden en waarmee je de opdrachten uit het boek kunt
maken. Ook staat er naast de lessenserie ander behulpzaam materiaal op, zodat je nog meer over InDesign CC te weten kan komen
en het met nog groter gemak kunt gebruiken. Na het volgen van
deze cursus kan je het bijbehorende examen doen. Bij succesvolle
afronding van het examen bij een ‘Adobe Test Centrum’ ontvang je
een officieel Adobe gebruikerscertificaat.

Adobe Classroom in a book
De best verkochte serie van de software
training werkboeken die je de eigenschappen van Adobe software snel en
gemakkelijk eigen leert maken. Classroom in a book met de officiële cursus
biedt datgene wat geen ander boek of

Lesoverzicht*
Dag 1 (Tevens InDesign Publishing)
• Introducing the workspace
• Getting to know InDesign
• Setting up a document and working with pages
• Working with objects
• Flowing text
Dag 2 (Tevens InDesign Publishing)
• Editing text
• Working with typography
• Working with color
• Working with styles
• Importing and modifying graphics
Dag 3 (Tevens InDesign Publishing)
• Creating tables
• Working with transparency
• Printing and exporting
Dag 4 (Tevens InDesign Interactive)
• Creating Adobe PDF files with Form Fields
• Creating a fixed-layout EPUB (Introduction to InDesign
ePub3 Fixed Layout)
• Creating a reflowable EPUB (Introduction)
* Dagindeling is onder voorbehoud.

trainingsprogramma kan - een officiële
trainingssessie van Adobe Systems Incorporated, ontwikkeld met de steun van Adobe expertise.

Benodigde voorkennis
-- Bekendheid met het gebruik van een computer en de
algemene software eigenschappen.
-- Goede vaardigheid in de Engelse taal, aangezien het
lesmateriaal en de software Engelstalig zijn.
-- Basiskennis van graphic design is een pré.

INDESIGN CC - Complete
Duur:		

4 dagen

Lestijden:
10.00 tot 17.00 uur (½ uur lunch)
		
Lesmateriaal:
Het boek ‘Adobe InDesign 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.
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