InDesign/InCopy workflow

In deze cursus behandelen we de workflow van Adobe InDesign met Adobe InCopy, vanuit de optiek van de vormgever: met Adobe InDesign dus. Die vormgever moet wel iets
van InCopy weten, om optimaal met de redactie te kunnen
samenwerken. Sowieso is het voor de vormgeving goed om
het een en ander van InCopy te weten, om problemen op de
werkvloer te helpen oplossen. We behandelen de workflow,
waarbij de redacteur schrijft en corrigeert in de artikelen met
behulp van InCopy en de vormgever werkt in InDesign.
Ben je een redacteur en je gaat werken met InCopy? Volg dan
onze eendaagse training ‘InCopy voor redacteuren’.
Wat doen we deze dag?
• Uitleg van interface en symbolen
• Klaarzetten voor de InDesign/InCopy-workflow
• Tekst bewerkbaar maken in InDesign
• Hoe zien het er in InCopy uit?
• Lagen exporteren
• Werken met afbeeldingen
• Bestanden uit & in de workflow: check uit en check in
• Server based workflow met Toewijzingen
• Werken met InDesign-toewijzingen
• Remote workflow
• Notities gebruiken
Wat kun je met deze kennis?
Je begrijpt de workflow waarbij redactie en vormgeving
samen werken met InDesign
en InCopy. Je weet hoe je een
workflow opzet en klaar zet
voor de redactie.

Voor wie?
Voor de vormgever, die mee
gaat doen in een InDesign/InCopy workflow.

Wat je nog 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.
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