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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
De vorming “Operating System - 
Windows” gevolgd hebben
OF
De Windows omgeving kennen

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, zal 

de deelnemer in staat zijn:
- Publisher op algemene en con-

crete wijze te gebruiken
 creëren, wens-

kaarten journaals
- …

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 €

PUBLISHER BASIS

BASISPRINCIPES
- Voorstelling van het programma
- Presentatie van de interface
- Selecties maken,
- Elementen verplaatsen

WERKTUIGEN
- Creatie van een tekstkader
- Uitlijning van de tekst
- Aanpassing van de tekstomvang
- Gebruik van de ka-

der en tekst marges
- Creatie van kolommen 

in een tekstkader
- Koppeling van tekstkaders 
- Kader Wordart Tabel
- Clipart-beeld
- Tekening werktuigen

CREATIE EN OPMAAK VAN EEN
SAMENSTELLING
- Een samenstelling creëren
- De stijl van een opmaak wijzigen
- De Meester-pagina’s beheren

OBJECTEN INVOEREN / BEHEREN
- Een tekening, beeld of ob-

ject invoeren van de mul-
timediabibliotheek

- De koppeling met een extern 
object beheren in een document

- Een tabel invoeren/beheren
- Een object aan de tekst verankeren
- Een transparantie toepassen 

op een object, een schaduw, 
of een perspectief effect

DE AFDRUK
- Standaardafdruk
- Een proef afdrukken met 

kleurenseparatie 

MAILING
- Samenvoegen/mailmerge
- samenvoegen van een catalogus

PARAGRAAF
- Interlinie
- Insprongen

DE TABELLEN
- Oprichting van een tabel
- Beheer van de kolom-

men en de lijnen
- Vormgeving van de tabel

DE POSITIONERING
- Gebruik van de hulplijnen om 

objecten te positioneren 
- De regels voor graduatie wijzigen

DE MODELLEN
- Gebruik van de Publisher sjablonen
- Een sjabloon aanpassen
- Een sjabloon creëren en gebruiken

in uw dienst of uw onderneming
- Een sjabloon toepassen
- Beheer van het  

Normal.pub sjabloon

BULLETLIJST

BLANCO SAMENSTELLING

OPMAAK

mailto:info@dweb.be
http://www.dweb.be

