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ONS VOORDELEN

JL GESTIONs.a 

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 “Publisher Basis” 
gevolgd hebben
OF
De basisfuncties van het programma 
kennen en deze regelmatig 
basisfuncties gebruiken

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, 

zal de deelnemer in staat zijn
- Zijn niveau in Publisher 

te verbeteren
- Documenten realiseren met res-

pect voor de regels van de kunst 
inzake  en opmaak

- Publisher op meer productieve 
wijze gebruiken en publicaties 
realiseren van goede kwaliteit

PUBLISHER 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 €

WEB PAGINA 
- Aanmaak
- Invoer en uitvoer
- Web formulieren 

PUBLISHER AANPASSEN

DE FUNCTIES
- Een sjabloon gebruiken.
- De stijlen voor de tekst gebruiken.
- Koppeling van tekstblokken
- De bladzijdes van het do-

cument wijzigen.

VERSPREIDEN
- Een bestand voorberei-

den en parametriseren voor 
een professionele afdruk

 -Een Web pagina met 
Publisher creëren.

- Mailmerge: een gegevens bestand 
creëren, een mailmerge lanceren.

DE KLEUREN
- Complementaire kleuren
- Aanpassen

PAGINA’S & ACHTERGRONDEN
- Van de voorgrond naar 

de achtergrond gaan.
- De kop- en voetregels 

van pagina beheren
- Automatische paginanummering

DE WERKTUIGBALK
- Een werktuigbalk creëren, aan-

gepast aan uw behoeften
- Het standaard menu herstellen
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