Adobe InDesign Gevorderd (Level 2) – 2 dagen
De Cursus Adobe InDesign Leve I is een vervolgtraining die goed aansluit op de basis van de cursus
Adobe InDesign level 1. In twee dagen wordt de basiskennis van dit DTP programma verder
uitgebouwd, waarbij de typografische mogelijkheden uitgebreid aan bod komen. Ook komt de
integratie van InDesign binnen de Adobe Creative Suite en de samenwerking met programma’s als
Illustrator en Photoshop.
Adobe InDesign is hét opmaakprogramma, waarmee publicaties zoals advertenties, folders,
nieuwsbrieven, kranten, tijdschriften en boeken opgemaakt worden. InDesign maakt deel uit van de
Adobe Creative Suite en sluit sterk aan bij Illustrator en Photoshop. Werden in Level I de algemene
werkwijzen geleerd, in deze InDesign Level II training worden meer (typo)grafische mogelijkheden
behandeld.

Doelgroep
Deze training is het vervolg van de Basis training en is zeer geschikt voor cursisten die meer
typografische mogelijkheden willen leren in Adobe InDesign. Daarnaast leert u in deze cursus ook
hoe een document geheel aan de DTP eisen voldoet.

Voorkennis
Voor het goed kunnen volgen van de Cursus Adobe InDesign Level II is vereist dat je vertrouwd bent
met onderwerpen uit de Adobe InDesign level 1 training. Affiniteit, kennis en/of ervaring met
grafische technieken of publicaties is een pre, maar niet vereist.
Inhoud
-

Layout maken met gebruik van
diverse soorten hulplijnen
Bijzondere tekstfuncties: Glyphs-palet
/ OpenType
Nauwkeurigere stramienen, tekst op
basislijnraster
Meer instellingen bij opsommingen
en nummeringen
Instellingen voor afbreken en
uitvullen
Diverse kader-opties en gebruik van
objectstijlen
Pen-gereedschappen, uitknip- en
omlooppaden

Westhaghe Training & Advies
E info@westhaghe.com, W www.westhaghe.com, T +31 (0)20 3080466
A Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam

-

Plaatsing pagina’s aanpassen
Interactiviteit aanbrengen (knoppen
en overgangen)
Kleursystemen (theorie over RGB,
CMYK en PMS)
Eigen kleuren en inkten nauwkeuriger
instellen
Bewaren van bestanden en pakketten
Preflight, Export PDF en
afdrukinstellingen
Exporteren naar Flash
Afdrukken

