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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

PROGRAMMA

VOORAFGAANDE VEREISTE
Een opleiding “Acrobat Basis” 
gevolgd hebben
OF
De basisfuncties van het programma 
kennen en deze basisfuncties 
regelmatig gebruikt hebben

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, 
zal de deelnemer in staat zijn:
- 

ACROBAT GEAVANCEERD

DUUR & PRIJZEN
1 Opleidingsdag voor 1 persoon: 288,00 €
1 Opleidingsdag voor 2 personen: 433,50 €
1 Opleidingsdag per groep van 3 tot 6 personen: 525,00 €

FORMULIEREN
- Aanmaken van een formulier
- Toevoegen van een pop-up lijst
- Toevoegen van een tekst zone 
- Toevoegen van een tekst 

zone met meerdere lijnen
- Toevoegen van een aan 

te vinken hokje
- Toevoegen van een radioknop
- Selectie van velden
- Behandeling van het formulier

DE HANTERING VAN DE PDF 
DOCUMENTEN
- Annotaties
- De samenvoeging van 

document-delen
- De uitvoer van inhoud (tekst, beeld…)
- De  van annotaties  en 

correcties van documenten
- Integratie van de annota-

ties van het PDF document in 
de Ms-Word documenten

ACROBAT CATALOG
 van het indexcijfer

- Gebruik van Catalog
- Oprichting en -

tie van het indexcijfer
- Standaard-en geavanceerd zoeken

VERRIJKING VAN DE PDF
DOCUMENTEN
- Gebruik van navigatie werk-

tuigen (hyperlinks)
- Gebruik van de structureringswerk-

tuigen van de pdf documenten 
- Integratie van toevoegsels (mul-

timedia bestanden …)

CREATIE VAN ACTIE KNOPPEN 
- Illustratie
- Hantering van de objecten
- Actie (afdruk, terugzetten op nul)

VERSPREIDEN, ORGANISEREN & 
DE DOCUMENTEN BESCHERMEN
- Wachtwoorden toekennen
- Organisator gebruiken
- Een indexering voorbereiden
- Zoeken instellen: sleutelwoorden, 

meta gegevens, indexcijfers
- Bestanden beschermen: elektroni-

sche handtekeningen, beveiliging

VEILIGHEID
 bestanden

- Digitale handtekening

OPTIMALISERING 
- Algemeen

GEVEN VAN DE PRESENTATIE
- Overgangen
- Multimedia

ONDERZOEK

EEN PDF PROFESSIONEEL LATEN 
DRUKKEN: DE BASISSEN
- Zijn beperkingen begrijpen
- Voorinstellingen gebruiken
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