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Eéndaagse training – overzicht

InDesign Interactief

InDesign gebruik je uiteraard om pagina’s op te maken: daar is het voor. Veel vormgevers weten echter niet dat je er prima interactieve inhoud mee kan creëren. Zo kun je video en audio op een pagina
plaatsen, objecten laten bewegen en interactieve knoppen maken. Je exporteert je bestand daarna
naar een interactieve PDF, een EPUB of een SWF. We laten je in één dag alle technieken zien!
Wat doen we op deze trainingsdag?
• Navigatiemogelijkheden
• Hyperlinks maken
• Knoppen en acties
• Objectstatussen
• Afbeeldingsreeksen
• Animaties maken
• Video, audio toevoegen
Wat kun je met deze kennis?
• Je kunt met InDesign CC interactieve bestanden maken en deze exporteren naar interactieve PDF,
naar SWF en naar EPUB3 (EPUB fixed layout, aka FXL).
Wat je moet weten
• Kosten bedragen € 275,– per persoon (inclusief 21% btw)
• Maximale groepsgrootte is 4 personen
• Meld je aan met je eigen groep en je krijgt 10% korting op de totaalprijs!
• We hebben het recht om een training te annuleren als zich minder dan 3 deelnemers inschrijven.
We melden je dit uiterlijk 3 dagen voor de geplande aanvang van de training. Heb je al betaald,
dan storten we je geld uiteraard volledig terug!
• We beginnen om 10.00 uur en stoppen om 17 uur
• Koffie, thee en koekjes in overvloed aanwezig
• We serveren om 12.30 uur een lekkere lunch
• Je krijgt bij de training een usb-stick met handouts, informatie en trainingsmateriaal.

Voor wie?
Deze vervolgtraining is
bedoeld voor vormgevers/
dtp-ers die met InDesign
interactieve elementen en
animaties willen maken
voor web en app. Je moet
voorkennis hebben van
InDesign en zelfstandig
met dit programma kunnen
werken om deze training te
kunnen volgen.
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