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ONS VOORDELEN
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Onze opleidingen op maat
Vergemakkelijken de opleiding 
en richten zich naar de noden 
van de deelnemers !

Verfrissingen & lunches
Aangeboden door ons 
opleidingscentrum om 
de tevredenheid van ons 
cliënteel te vergroten !

50% korting
Ons opleidingscentrum stelt u voor 
gebruik te maken van de 50%  
vermindering van het opleidingsbedrag 
voor Brussel 

ONZE OPLEIDINGSSOORTEN
• Op maat
• Cursussen gegeven in het 

Frans, Nederlands en Engels
• Inter-bedrijf / Onderhandeld
• E-Learning

 

 

VOORAFGAANDE VEREISTE
De vorming “Indesign - Initiatie” ge-
volgd hebben
OF
De basis functies van het 
programma kennen

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, zal 

de deelnemer in staat zijn van:
- De Indesign mogelijkhe-

den te optimaliseren
- De opmaak werkzaam-

heden verbeteren

DUUR & PRIJZEN
1 Opleidingsdag voor 1 persoon: 375,00 €
1 Opleidingsdag voor 2 personen: 562,50 €
1 Opleidingsdag per groep van 3 tot 6 personen: 675,00 €

INDESIGN GEAVANCEERD

GEAVANCEERD BELEID VAN DE 
OBJECTEN
- Tracering van Bézier
- Aanpassen, verdelen, veranderen
- Werken met de nabootsingen

GEAVANCEERDE TEKST TYPOGRAFIE
- Sierletters
- Het net van paragrafen
- Werk met  tab teksten
- De stijlen van paragrafen
- De speciale behandelingen
- Glyphes
- Inkleding van tekst

TABELLEN IN INDESIGN
- Een tabel creëren
- Invoer van Word/Excel
  (met hun opties)
- Cellen formatteren, fusioneren
- Achtergrond  en omtrekken van 
tabel
- Integratie van tekst en beelden
- Stijlen van tabel en cellen

GEAVANCEERDE PAGINA’S EN 
BESTANDEN
- Beleid van de bladzijdes en 
Multipage
- Oprichting van modellen
- De bibliotheek
- Import van Photoshop & Illustrator 
bestanden in Indesign (met hun 
opties)

GRAFISCHE ATTRIBUTEN
- Gradiënt
- Vaste kleuren 
- uitlopen van kleuren
- Normen: RVB, CMJN, Pantone, Web
- Scheiding quadri
- rechtstreekse tonen
- vijfde kleur
- vernis
- Overdruk
- Overdruk van zwart

GRAFISCHE GEVOLGEN
- Progressieve omtrek
- Directionele progressieve omtrek
- Schuin afwerken en afstempeling
- Satijn
- Interne schaduw
- Interne schijn en externe schijn

DE VERDELING VAN DE BESTANDEN
- De voorbereiding voor de afdruk
- De afdruk van een document
- De export

ONTDEKKING VAN DE NIEUWIGHEDEN

PROGRAMMA
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