Cursus InDesign ePub3 Fixed Layout
Tijdens de cursus InDesign ePub3 Fixed Layout leer prach-

Het doel van de training is om jou te leren vanuit InDesign CC

tige digitale publicaties te maken. Denk daarbij aan tradi-

een ePub3 Fixed Layout (FXL) te maken en wat de verschil-

tionele tijdschriften, maar ook aan een interactieve flyer,

lende mogelijkheden in digital publishing zijn.

brochure, gids of portfolio. Je leert animaties, buttons,

Wil je daarnaast ook interactieve PDF’s leren maken met

video, audio en meer toe te voegen!

invulbare velden en keuzevelden die gevalideerd kunnen
worden? Schrijf je dan in voor de voordeelbundel InDesign
Interactive & ePub3.
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InDesign ePub3 Fixed Layout
Cursusinformatie

Lesoverzicht

Tijdens de cursus leer je met Adobe InDesign een ePub3 Fixed

•

Algemene inleiding over soorten digitale publicaties

Layout (FXL) te maken. Denk daarbij aan traditionele tijdschriften

•

Opzet layout voor ePub3 FXL

maar ook aan een interactieve flyer, brochure, gids of portfolio vol

•

Hyperlinks en Bookmarks (Bladwijzers)

•

Navigaties en animaties toevoegen

•

Slideshows, pop-ups en tabbladen maken

•

Video en audio prepareren en toevoegen

Het ePub3 FXL bestand is zowel te lezen op OSX, iOS, Android als

•

Ondersteuning automatische inhoudsopgave

op Windows. Jouw creatie kan vervolgens via de bookstores van

•

Creëren en optimaliseren van een cover

b.v. iTunes en Google Play verspreid worden maar dat hoeft niet, je

•

Gebruik van lettertypen t.b.v. EPUB

kunt deze ook via jouw eigen website, per e-mail of met Dropbox

•

Exporteren naar ePub3 Fixed Layout

•

Testen en verspreiden

levendige content. Hierin komt een inhoudsopgave, een zoekfunctie en je kunt inzoomen. Je leert animaties, buttons, video, audio en
meer toe te voegen!

verspreiden.
Doelgroep
De cursus is bedoeld voor iedereen die kennis heeft van Adobe
InDesign en ePub bestanden wil leren maken. Deze cursus is van
toegevoegde waarde voor professionele schrijvers, uitgevers,
fotografen, architecten en designers. Het is van groot belang dat
er een reeds een gedegen kennis van InDesign aanwezig is. Als er
nog geen kennis van InDesign aanwezig is, kan je eerst de cursus
InDesign CC Complete volgen.

Lesmateriaal
Bij deze cursus krijgt u lesmateriaal wat speciaal door de docent is
samengesteld. Dit is bij de cursus inbegrepen.

Benodigde voorkennis
-- Een redelijke kennis van InDesign is een must, door jarenlange
ervaring of door de cursus Adobe InDesign Complete.
-- Beheersing van Engelse taal is een pre, aangezien onze
software Engelstalig is.

INDESIGN ePUB 3 Fixed Layout
Duur:		

2 dagen

Lestijden:
10.00 tot 17.00 uur (½ uur lunch)
		
Lesmateriaal:
Bij deze cursus krijgt u lesmateriaal wat
		
speciaal door de docent is samengesteld.
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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