QUARKXPRESS GEAVANCEERD
JL GESTION

s.a

VOORAFGAANDE VEREISTE

DOELSTELLINGEN

De vorming “QuarkXpress - Initiatie”
gevolgd hebben
OF
De basis functies het programma
kennen

Aan het einde van de cursus,
zal de deelnemer in staat zal zijn
om de geavanceerde functies
van QuarkXPress te beheren
met het oog op implementatie
van vakwerken.

VOOR ALLE INLICHTINGEN

JL Gestion NV

D

Belgische Onafhankelijkheidslaan 58
lB - 1081 Brussel

Tel : 02/412 04 10

PROGRAMMA
DE NETTEN
- Netten traceren
- Coördinaten en paletten
- Diktes
- Stijlen
- Kleuren en tussenpozen
- Inkleding

DE BOEKEN
- Presentatie
- Oprichting van hoofdstukken
- Oprichting van het boek
- Een hoofdstuk toevoegen
- Het eerste hoofdstuk veranderen
- De hoofdstukken synchroniseren

DE BIBLIOTHEEK
- Oprichting van de bibliotheek
- Elementen in een bibliotheek
opslaan
- Een bibliotheek gebruiken
- Een toegang benoemen
- Een toegang afschaffen

HET INDEXCIJFER
- Oprichting van een toegang
- Hiërarchie van de toegangen
- Niveau van inspringen
- Van niveaus veranderen
- Naam van toegang en indeling
- Een toegang afschaffen
- Het indexcijfer creëren
- Formaat van indexcijfers
- Hoofdig
- Bladen van stijl en indexcijfers
- Ruime Manier
- De toegangen omkeren
- Voorkeuren

DE PAGINA’S
- Werk over veelvoudige bladzijdes
- Keten van elementen met
groepen teksten
DE TABELLEN
- Oprichting van een tabel
- Vormgeving van een tabel
DE TABULATIE
- Creatie van een Tabulatie
- Wijziging van de Tabulaties
BEELDEN
- Invoer van de compatibele
formaten
- Beleid van de beelden
in de blokken

DUUR & PRIJZEN

INHOUDSTAFEL
- Opvatting
- Eigenschappen
AFDRUK
- De informatie verzamelen
- Stijlen van afdruk
- Afdruk
- Uitvoer Xpress
- Uitvoer PDF

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 €

Fax : 02/412 04 19
Gsm : 0477/ 78 94 45

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

ONZE OPLEIDINGSSOORTEN
• Op maat
• Cursussen gegeven in het
Frans, Nederlands en Engels
• Inter-bedrijf / Onderhandeld
• E-Learning

ONS VOORDELEN
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

Y

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

