
Omschrijving

De opleiding ‘adobe creative cloud : update, richt zich op medewerkers van grafische 
studio’s, prepress-bedrijven en reclamebureau’s die snel de nieuwe functies in 
Creative Cloud onder de knie wensen te krijgen. De vernieuwingen binnen de 
gekende 4 pakketten worden hier aangeleerd.

Voorkennis

De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 7 te hebben en 
minimaal werken met de Adobe Creative Suite 6 versie of CS6 genaamd.

Doelgroep

Grafische vormgevers, prepress-medewerkers en dtp-er’s die zo snel mogelijk aan 
de slag willen met de Adobe Creative Cloud. Of studio- en productiecoördinator die 
hun studio wensen te optimaliseren.

Duur en locatie

De opleiding ‘adobe creative cloud : update, duurt 2 dagen (van 9u tot 16u30 met 1 
uur middagpauze). Igepa[academy] verzorgt haar opleidingen in Aalter of op locatie 
bij de klant. Het aantal deelnemers bij opleidingen is beperkt tot zes, behalve bij 
opleidingen die bij de klant doorgaan.

Onderwerpen

De verschillende nieuwigheden in Adobe InDesign CC, Adobe Illustrator CC, Adobe 
Photoshop CC en Adobe Acrobat DC. ı Adobe nieuwe interface in InDesign, Photoshop 
en Illustrator.. ı Activeren en Deactiveren van uw Creative Cloud. ı Nieuw document 
venster in InDesign. ı Tekst aanpassingen en voorkeuren. ı Lettertype zoekopdracht, 
fontfamilies. ı QR code maken. ı Hyperlinks. ı Epub. ı Werken in perspectief in 
Photoshop en Illustrator. ı Slimme objecten. ı Vernieuwingen in Adobe Camera 
RAW. ı Werken met lagen. ı Pakketten maken in Adobe Illustrator. ı Verbeteringen in 
palleten. ı Verbeteringen wit in overdruk. ı Aanpassingen in transformaties van tekst. 
ı In Acrobat DC, preflighten, tekstediteren.. ı Nieuwe interface in Acrobat DC en plug-
in folder is anders ingedeeld. ı enz...
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Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 2 dagen €1590 CC 2022
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Nijverheidslaan 4 
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