HTML BEGINNERS
JL GESTION
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VOORAFGAANDE VEREISTE
De opleiding “Operating System Windows” gevolgd hebben
OF
Het milieu “Operating System Windows” kennen

DOELSTELLINGEN

Aan het einde van de cursus, zal
de deelnemer bekwaam zijn tot:
- De architectuur van een
HTML document breken
- Vormgeving van de tekst,
- Lijsten creëren,
- Tabellen creëren,
- Beelden en achtergrondkleuren in
een HTML document integreren
- Het gebruik van de
kaders begrijpen,
- Een website in HTML ontwikkelen,

PROGRAMMA
PRESENTATIE
- De historische context
- Een taal van bakens
- Minimaal HTML document
DE TEKST EN ZIJN PRESENTATIE
- De eenvoudige tekst
- De titels
- De tekst paragrafen
- De controle van overgang
naar de lijn
- Formatteren van de tekst
- De uitlijning
- De omvang, de kleur
en het lettertype
- De speciale karakters
- De marges van het venster
- De lijsten
DE TABELLEN
- De cellen van de tabellen
- De fusie van de cellen
- De grootte en de breedte forceren
- De hoofd- en legende van tabel
- De nieuwe presentaties van randen
- Een tabel verdelen in
kolommen groepen
- Een tabel verdelen in
lijnen groepen

DUUR & PRIJZEN

LINKS
- De Tag link
- Link naar een andere bladzijde
- Link binnen een pagina
- Link naar een andere website
- Link naar een e-mailadres
- Link om een bestand
te downloaden
- Target
- Link en de stijlbladen
DE BEELDEN EN ACHTERGRONDEN
- De kleuren in HTML
- Integratie van een beeld
- De ruimte rond een beeld
- Aanpassing van een beeld
- Integratie van een
achtergrond kleur
- Integratie van een
achtergrond beeld
- Integratie van een link
op een beeld
- De Reactieve beelden
DE KADERS
- Een bladzijde met basic frame
- Een kader met kolommen creëren
- Een kader met lijnen creëren
- Een kader creëren met
kolommen en lijnen
- De attributen van de
kaders bepalen
- Een link tussen de kaders creëren
- De online kaders of iframes
- Tussen de kaders of de
tabellen kiezen

1 Opleidingsdag voor 1 persoon: 400,00 €
1 Opleidingsdag voor 2 personen: 600,00 €
1 Opleidingsdag per groep van 3 tot 6 personen: 700,00 €

VOOR ALLE INLICHTINGEN

JL Gestion NV
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Belgische Onafhankelijkheidslaan 58
lB - 1081 Brussel

Tel : 02/412 04 10

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

