
Adobe CC Opfristraining
1 dag bij Wifac in Mijdrecht

Waarom zou je deelnemen?

Adobe brengt voortdurend verbeteringen aan in haar 
software applicaties. Door focus op de dagelijkse werk-
zaamheden zijn gebruikers zich hier niet altijd van bewust 
en kennen ze de vele handige en tijdbesparende moge-
lijkheden van de zeer geavanceerde Adobe software ap-
plicaties onvoldoende. 

// Bespaar tijd door gebruik te maken van 
(voorheen onbekende) CC tools

// Interactieve les
// Voldoende gelegenheid voor vragen



Interactief

Onze trainer bespreekt in één dag de meest gebruikte functies van Adobe CC en geeft 
tips & trics die direct in de praktijk toegepast kunnen worden. Tijdens de training is 
voldoende gelegenheid voor interactie, zodat de cursisten hun eigen knelpunten en 
vragen kunnen inbrengen. Lees hieronder het uitgewerkte programma.

Ochtend 

Adobe CC en Adobe InDesign 

// Account beheren: De CC Desktop app
// Downloaden, installeren, configuren, bijwerken van CC-diensten
// CC Service Stock
// CC Service Typekit: Service, InDesign, Illustrator, Photoshop
// CC Service Bibliotheek; Online, InDesign, Illustrator, Photoshop
// CC Service Samenwerken: Desktop
// CC Service Bestanden

InDesign

Vernieuwingen in:
// Het opzetten van een document; Recent, CC-bestanden, voorinstellingen
// Algemeen: Zoek en vervang, Lagen
// Werken met tekst en tabel: Het menu, Arcering en rand, Glyphs,  
 Voet- en eindnoot, inhoudsopgave, kolommen, afbeeldingen als tekst
// Werken met kleur: Kleurgroepen, kleurthema’s
// Objecten: Lijn, stijlen
// Interactieve documenten: QR, Hyperlinks, ePub animatie, PDF
// Verwerking: Pakket, bewaren, publiceren, printen en html
 

Gezamenlijke lunch

Adobe CC Opfristraining



Middag 

Adobe Photoshop en Adobe Illustrator

Vernieuwingen in:
// Nieuw document: Aankopen stramienen, Instellingen bewaren
//  Gebruikersruimte: Nieuwe vensters, Linealen, tekengebied, perspectief grid,
//  Automatiseren: Koppelingen, Variabelen
// Nieuwe tekengereedschappen
// Afbeeldingen plaatsen, koppelen, insluiten, pakker
// Tekst: aanpassingen, VAR, SVG, Typekit, stijlen, pad- en objecttekst, Live tekst
// Transformeren: Live, uitsnijden, Puppet warp
// Kleur: opzoeken, scheidingen, kleurstalen
// Penselen: pixelpenseel, hoekinstellingen
// Web: CSS, Exporteren, Pixelgrid, Middelen
// Objecten: Aanpassingen, nieuwe gereedschappen, potlood en pen,
// Symbolen: dynamische symbolen
// Exporteren: voor schermen

Photoshop

Vernieuwingen in:
//  Nieuw document: Aankopen stramienen, Instellingen bewaren, Lightroom
// Werkruimte: knopinfo, eigenschappen, werkruimte in werkruimte
//  Importeren: HEIF, Panorama
// Bewerkingen: Verschalen, Liquify, Slimme filters, experimentele functies,  
 dieptemap, inhoud behouden
//  Paden: opties, nieuwe gereedschappen
// Lagen: laagmaskers, effecten, filters
// Tekst: Nieuwe fonts
//  Penselen: Het nieuwe penseel, symmetrie en werken met kleur
// Verwerking: PNG, Lightroom, Stramienen, exporteer opties
// Selecteren: vernieuwingen, Selecteren en Maskeren
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Wilt u meer weten over deze training?

Neem dan contact op met Wim van Dijk, telefoon 
+31 6 53621307, e-mail wim.van.dijk@wifac.nl


