Toegankelijke PDF/A
Deze tweedaagse training is afgestemd op de ervaren InDesign-vormgever, dus met een goede kennis van tekst, stijlen,
objecten, TOC, hyperlinks en noten. Tijdens deze training
leer je om InDesignbestanden zo op te zetten dat ze aan de
verplichte normen voldoen voor PDF’s voor overheidsinstellingen. Elke PDF voor de overheid moet nu voldoen aan de
WCAG2/PDF-A/U2-norm en met PAC3 worden gecontroleerd. Naast InDesign ook veel aandacht voor Acrobat, voor
de controle/nabewerking en PAC3-check. Uiteraard heb je
optimale kennis van InDesign nodig om deze training te kunnen volgen, maar van Acrobat hoef je op voorhand niets te weten.
Wat doen we deze dagen?
• Acrobat en codes
• Metadata (XMP)
• Optimale alineastijlen
• Opsommingen en lijsten
• Leesvolgordes
• Artikelen
• Tag- of Leesvolgorde
• Tabellen
• Inhoudsopgave
• Bladwijzers
• Hyperlinks
• Kruisverwijzingen
• Voet- en eindnoten
• Afbeeldingen verankeren
• Alt-tekst
• Artefacts maken
• Formulieren
• Contrast
• Details nabewerken
• Pagina-inhoud en laagvolgorde
• Valideren van PDF/A
• PDF-U/A2
• PAC3-validatie

Wat je nog moet weten
• Kosten bedragen € 650,– 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?
Voor iedereen die met
InDesign informatie vorm
moet geven met als doel een
Toegankelijke PDF. Met
name documenten voor
Wat kun je met deze kennis?
overheidsinstellingen moeten • Na de cursus kun je een optimaal geschikte PDF maken met InDesign, die je vervolgens met
vanaf 2019 met deze
Acrobat PDF/A-toegankelijk maakt volgens de verplichte normen voor onder andere de overnorm afgeleverd worden.
heid.
Let op! Je hebt een goede
kennis van en ervaring met
InDesign nodig om deze
training te kunnen volgen.
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