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Omschrijving
De opleiding ‘adobe indesign CC: essentieel’ richt zich op medewerkers van 
grafische studio’s en reclamebureau’s die een basis wensen te verwerven van 
het opmaakprogramma Adobe InDesign CC. Deze tweedaagse opleiding focust 
op het creatief gebruik van Adobe InDesign CC. Igepa[academy] heeft verder 
ook een opleiding in haar aanbod dat zich richt tot het technisch gebruik van dit 
opmaakprogramma.

Voorkennis
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 7 of hoger te hebben. 
Een basiskennis van grafische begrippen is uiteraard ook wenselijk.

Doelgroep
Grafische vormgevers en art-directors die willen leren werken met Adobe 
InDesign CC.

Duur en locatie
De opleiding ‘adobe indesign CC: basis’ 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
Algemeenheden over Adobe InDesign CC ı tekst: plaatsen en opmaken van tekst ı 
tekst: werken met teken- en alineastijlen ı tekst: werken met tekstkaders (koppelen, 
tekstflow) ı tekst: afbreek- en uitvulopties, woordenboeken ı illustraties: plaatsen 
van illustraties ı illustraties: vergroten, verkleinen, roteren ı illustraties: tekstomloop 
ı illustraties: creatief gebruik van illustraties ı paginaopmaak: stramienen opmaken 
en gebruiken ı verwerking bestanden: afdrukken, exporteren, pakketten en opslaanı
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Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 2 dagen €1590 CC 2022



Omschrijving
De opleiding ‘adobe indesign CC: gevorderd’ richt zich op medewerkers van grafische 
studio’s, prepress bedrijven en reclamebureau’s die drukklare, gecertifieerde pdf-
bestanden op een correcte wijze willen aanleveren. De nadruk ligt op het gebruik 
van de certifiedpdf technologie vanuit de ontwerpgereedschappen van de grafisch 
ontwerper en art-director.

Voorkennis
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 7 of hoger te hebben 
en van Adobe InDesign. Een basiskennis van grafische begrippen is uiteraard ook 
wenselijk.

Doelgroep
Grafische vormgevers die sneller en juister Adobe InDesign willen gaan gebruiker. 
Artdirector die een diepere kennis van Adobe InDesign willen verwerven. Studio- en 
productiecoördinator die hun studio wensen te optimaliseren.

Duur en  locatie
De opleiding ‘adobe indesign CC: gevorderd’ duurt 1 dag (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
Opmaken met stijl: diepgaand inzicht in karakterstijlen, alineastijlen en objectstijlen ı  
objecten en lay-out: meer doen met de pathfinder en aligneren ı automatisering is 
geen vies woord: de kracht van scripts in Adobe InDesign ı flexibele stramienpagina’s 
ı transparantie zonder zorgen: gebruik en afvlakken ı oude bekenden anders gaan 
gebruiken: stap en herhaal, samengestelde paden ı Adobe InDesign en typografische 
hoogstandjes ı tabellen gevorderd ı jongleren met stalen ı een drukklare PDF zonder 
franjes ı interactie van Adobe InDesign met andere Adobe pakketten ı Adobe Bridge 
ı veelvoorkomende fouten en hoe te vermijden

adobe indesign CC: gevorderd

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1 dag €795 CC 2022
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Omschrijving
De opleiding ‘adobe indesign CC: upgrade’ richt zich op medewerkers van grafische 
studio’s, prepress-bedrijven en reclamebureau’s die snel de nieuwe Adobe 
InDesign CC onder de knie wensen te krijgen. De opleiding behandelt dan ook vooral 
de nieuwe gereedschappen en mogelijkheden van Adobe InDesign CC.

Voorkennis
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 7 of hoger te hebben 
en van Adobe InDesign. Een basiskennis van grafische begrippen is uiteraard ook 
wenselijk.

Doelgroep
Grafische vormgevers, prepress-medewerkers en dtp-er’s die zo snel mogelijk aan 
de slag willen met de nieuwe Adobe InDesign CC. Studio- en productiecoördinator 
die hun studio wensen te optimaliseren.

Duur en locatie
De opleiding ‘adobe indesign CC: upgrade’ duurt 1 dag (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 nieuwe, verbeterde gebruikersinterface van Adobe InDesign CC ı het 
gebruiken van de nieuwe Object Effects, inclusief kleurverlopen met 
een doezelrand ı de verfijnde en verbeterde transparantie van Adobe 
InDesign CC ı hoe werken met de Multi Place handeling ı het Quick Apply 
palet ı frame fitting: principe en praktische toepassingen ınested style looping 
ı tabel en celstijlen aanmaken en toepassen ı verbeteringen voor lange 
documenten: tekst variabelen, geavanceerde bullets en nummering, nieuwe 
synchronisatie mogelijkheden ı de geavanceerde zoek-en-vervang functie ı 
geavanceerde gebruik van de vernieuwde tekstomloop functie ı

adobe indesign CC: upgrade

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1 dag €795 CC 2022
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Omschrijving
De opleiding ‘quark 2 indesign: switch’ richt zich op medewerkers van drukkerijen, 
prepress bureau’s, grafische studio’s en reclamebureau’s die wensen over te stappen 
van QuarkXPress als opmaakpakket naar Adobe InDesign CC.

Voorkennis
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 7 of hoger te hebben 
en van QuarkXPress. Een basiskennis van grafische begrippen is uiteraard ook 
wenselijk.

Doelgroep
Prepress-medewerkers, dtp-er’s en grafische vormgevers van drukkerijen, prepress 
bureau’s, grafische studio’s en reclamebureau’s die op een goed onderbouwde 
manier van QuarkXPress naar InDesign wensen te gaan.

Duur en locatie
De opleiding ‘quark 2 indesign: switch’ duurt 1 dag (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
Interface InDesign CC, paletten en gereedschappen ı Integratie met Adobe Illustrator 
CC en Adobe Photoshop CC ı Conversie vanuit QuarkXPress ı Gebruik sneltoetsen 
eninstellen eigen toetscombinaties ı Weergave mogelijkheden per object of 
pagina ıOpzetten basisstramienen, stramienen op elkaar baseren ı Gebruik diverse 
hulplijnen en rasters ı Werken met diverse kaders, voor het plaatsen van tekst en 
illustratie ı Verwerking van tekst, tekst import, OpenType fonttechnologie, alinea- en 
tekenstijlen aanmaken, padtekst, tekstcontouren ı Beziercurves, aanpassen, maken, 
ankerpunten toevoegen en verwijderen, lijn en schaargereedschap ı Tabel opmaak, 
excel bestanden plaatsen binnen InDesign ı Import afbeeldingen, koppelingen ı 
Exporteren en integratie van PDF en Distiller opties ı Toepassing transparantie, 
slagschaduwen, doezelaar en afvlakstijlen voor verdereverwerking ı Kleurgebruik, 
CMYK, steunkleuren (PMS), kleurscheidingen maken, staalbibliotheken, overvul 
instellen en toekennen, inktbeheer, kleurmanagement ıAfdrukken, pagina-
instelling, preflight en pakket instellen

adobe indesign CC: quark switch

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1 dag €795 nvt
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Omschrijving
De opleiding ‘adobe illustrator CC: essentieel’ richt zich op medewerkers van 
grafische studio’s en reclamebureau’s die een basis wensen te verwerven van het 
tekenprogramma Adobe Illustrator CC. Deze tweedaagse opleiding focust op een 
nauwkeurige en efficiënte manier van werken. Daarnaast is er ook voldoende ruimte 
om meer creatieve toepassingen van Illustrator te behandelen.

Voorkennis en niveau
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 7 te hebben. Een 
basiskennis van grafische begrippen is uiteraard ook welkom. Het niveau van de 
opleiding is basis.

Doelgroep
Grafische vormgevers en art-directors die willen leren werken met Adobe 
Illustrator CC.

Duur en locatie
De opleiding ‘adobe illustrator CC: Essentieel’ 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
Bespreking van de grafische mogelijkheden van Adobe Illustrator ı bespreking 
van de gereedschappen, de menucommando’s en paletten ı het beeldmenu en de 
verschillende werkstanden ı het creëren van eenvoudige vormen: cirkels, ovalen, 
vierkanten en rechthoeken ı het creëren van vrije vormen: open en gesloten paden, 
ankerpunten en bézierhendels ı het vullen van vormen met kleur en het maken van eigen 
stalen en verlooptinten ı aspecten van het werken met kleuren en kleurscheidingen ı 
tekst: lettercontouren, tekst in en om een figuur ı grafieken maken ı patronen 
definiëren en ontwerpen ı werken met lagen ı bewaren en exporteren van bestanden 
ı de verschillende bestandsformaten: toepassing en gebruik ı bestanden afdrukken, 
document en printerinstellingen, kleurscheiding

adobe illustrator CC: essentieel

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 2 dagen €1590 CC 2022
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Omschrijving
De opleiding ‘adobe illustrator CC: gevorderd’ richt zich op medewerkers van 
grafische studio’s en reclamebureau’s die een sneller en efficiënter willen gaan 
weren met het tekenprogramma Adobe Illustrator CC.

Voorkennis
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 7 te hebben en van 
Adobe Illustrator (de opleiding ‘adobe illustrator CC: basis’ is een prima voorbereiding 
hiervoor). Een basiskennis van grafische begrippen is uiteraard ook wenselijk.

Doelgroep
Grafische vormgevers en art-directors die sneller willen werken met Adobe Illustrator 
CC. Duur en locatie De opleiding ‘adobe illustrator CC: gevorderd’ duurt 1 dag (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
Werken met hulplijnen, rasters en intelligente hulplijnen ı transprantie-instellingen ı 
objectstijlen definiëren en gebruiken ı het palet vorm ı het maken van complexe 
objectstijlen ı het werken met lagen, sublagen en geneste lagen ı laagopties 
en laag kleuren ı samengestelde paden en maskers ı knipmaskers 
voor lagen ı dekkingsmaskers ı vormen anders en sneller creëren met 
pathfinder, uitlijnen en effecten ı illustrator-objecten hergebruiken in 
andere toepassingen (indesign en photoshop) ı selectietechnieken 
gevorderd ı inkleuren met actieve verf ı actief overtrekken: principe en correct 
gebruik

adobe illustrator CC: gevorderd

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1 dag €795 CC 2022
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Omschrijving
De opleiding ‘adobe illustrator CC: upgrade’ richt zich op medewerkers van grafische 
studio’s, prepress-bedrijven en reclamebureau’s die snel de nieuwe Adobe 
Illustrator CC onder de knie wensen te krijgen. De opleiding behandelt dan ook 
vooral de nieuwe gereedschappen en mogelijkheden van Adobe Illustrator CC.

Voorkennis
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 7 te hebben en 
van Adobe Illustrator. Een basiskennis van grafische begrippen is uiteraard ook 
wenselijk.

Doelgroep
Grafische vormgevers, prepress-medewerkers, dtp-er’s en illustratoren die zo snel 
mogelijk aan de slag willen met de nieuwe Adobe Illustrator CC. Studio- en 
productiecoördinator die hun studio wensen te optimaliseren.

Duur en locatie
De opleiding ‘adobe illustrator CC: upgrade’ duurt 1 dag (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 nieuwe, verbeterde gebruikersinterface van Adobe Illustrator CC ıNieuwe 
kleurbibliotheken , principe en mogelijkheden ı Kleurengids: Het kleurengids  panel 
ı verbeterde integratie ı de vernieuwde en verbeterde tekengereedschappen: point 
selection, path editing, point alignment… ı de nieuwe mogelijkheden het verbeterde 
eraser gereedschap ı document profielen: principe en gebruik ı het gebruik van 
het Crop Area gereedschap ı Isolation Mode: principe en gebruik ı de verbeterde 
symbolen: wat kan je ermee? ı

adobe illustrator CC: upgrade

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1 dag €795 CC 2022
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Omschrijving
De opleiding ‘adobe photoshop CC: essentieel’ richt zich op medewerkers van 
grafische  studio’s, prepress-bedrijven en reclamebureau’s die een gedegen basis 
wensen van Adobe Photoshop CC. Tijdens de tweedaagse Photoshop cursus komen 
de meest essentiële programma-onderdelen van Photoshop aan de orde.

Voorkennis
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 7 te hebben. 
Voorkennis van Adobe Photoshop is niet noodzakelijk voor deze opleiding.

Doelgroep
Iedereen die Adobe Photoshop wil gaan aanleren vanuit een (technisch)-grafisch 
oogpunt. Na deze opleiding zijn deelnemers in staat beelden correct te bewerken, 
te verwerken en voor te bereiden voor professionale toepassingen.

Duur en locatie
De opleiding ‘adobe photoshop CC: Essentieel’ 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
Algemeenheden Adobe Photoshop CC ı omgaan met bestanden: adobe bridge ı 
aanmaken van nieuwe bestanden ı de Adobe Photoshop CC gereedschappen: een 
rondleiding ı de verschillende kleurmodi van Adobe Photoshop CC ı selecties op 
beelden: de verschillende mogelijkheden en combinaties ı het aanpassen van 
resolutie, afbeeldingsgrootte en canvasgrootte ı het retoucheren van beelden ı 
kleurcorrecties op beelden: globale kleurcorrectie, selectieve kleurcorrectie ı nuttige 
filters: beelden scherp of onscherp maken ı het werken met lagen ı het werken 
met aanpassingslagen ı het werken met laagmaskers ı beelden vrijstaand maken ı 
beelden combineren: het maken van een beeldcollage ı uitvoer van beelden: .psd, 
.tiff, .jpg…

adobe photoshop CC: essentieel

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 2 dagen €1590 CC 2022
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Omschrijving
De opleiding ‘adobe photoshop CC: gevorderd’ richt zich op medewerkers van 
grafische studio’s, prepress-bedrijven en reclamebureau’s die meer uit Adobe 
Photoshop CC willen halen en is een vervolg op de adobe photoshop CC: basis 
opleiding. De opleiding is dan ook vooral zinvol voor diegene die al enige tijd met 
Adobe Photoshop werkzaam zijn en gaandeweg een aantal vragen en problemen 
zijn tegengekomen.

Voorkennis
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 7 te hebben en 
van Adobe Photoshop (de opleiding Adobe Photoshop CC: Essentieel is een prima 
voorbereiding). Een basiskennis van grafische begrippen is uiteraard ook wenselijk.

Doelgroep
Grafische vormgevers, prepress-medewerkers en art-directors die meer uit Adobe 
Photoshop CC wensen te halen. Studio- en productiecoördinator die hun studio 
wensen te optimaliseren.

Duur en locatie
De opleiding ‘adobe photoshop CC: gevorderd’ duurt 1 dag (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
Alternatieve wijzen voor het (kleur)corrigeren van beelden (kanaalmixer, kleurmixer, 
selectieve kleur…) ı geavanceerd gebruik van lagen ı werken met slimme objecten ı 
alternatieve en snelle selectiemethodes ı werken met handelingen ı gematigd 
gebruik van automatisatie in Adobe Photoshop CC ı de ware kracht van Adobe 
Bridge ı kleur instellingen en color management binnen Adobe Photoshop CC ı ı 
geavanceerde filters leren gebruiken: perspectiefpunt, belichtingseffecten… ı

adobe photoshop CC: gevorderd

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1dag €795 CC 2022
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Omschrijving
De opleiding ‘adobe photoshop CC: upgrade’ richt zich op medewerkers van 
grafische studio’s, prepress-bedrijven en reclamebureau’s die naar de nieuwe Adobe 
Photoshop CC wensen over te stappen. De opleiding behandelt dan ook vooral de 
nieuwe gereedschappen en mogelijkheden van Adobe Photoshop CC.

Voorkennis
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 7 te hebben en 
van Adobe Photoshop. Een basiskennis van grafische begrippen is uiteraard ook 
wenselijk.

Doelgroep
Grafische vormgevers, prepress-medewerkers en art-directors die zo snel 
mogelijk aan de slag willen met de nieuwe Adobe Photoshop CC. Studio- en 
productiecoördinator die hun studio wensen te optimaliseren.

Duur en locatie
De opleiding ‘adobe photoshop CC: upgrade’ duurt 1 dag (van 9u tot 13u30 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 nieuwe gebruikersinterface van Adobe Photoshop CC ı het verschil tussen 
Photoshop CC en Photoshop CC Extended ı werken met de nieuwe Adobe 
Bridge CC ı de Smart Filters ı het gebruik van het Quick Selection gereedschap 
ı selecties verfijnen: werken met de Refine Edge voorziening ı de nieuwe 
laagmogelijkheden van Adobe Photoshop CC ı Adobe Camera Raw: wat doet het 
voor mij, de grafische vormgever? ı verbeterde Vanishing Point functie ı HDR en 
toepassing ervan ı zwart-wit conversie met de nieuwe kanaalmixer ı de nieuwe, 
verbeterde curven leren gebruiken ı verbeterde gereedschappen: clone-tool, 
healing-tool, photomerge… ı het gebruik van het nieuwe Zoomify bestandsformaat 
ı Adobe Device Central: principe en gebruik

adobe photoshop CC: upgrade

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1dag €795 CC 2022

Igepa academy 
Nijverheidslaan 4 

9880 Aalter

 0032 9 280 76 82 
 0032 9 280 75 62 

ServiceSagam@igepa.be

Ig
ep

a[
ac

ad
em

y]



Omschrijving
De opleiding ‘adobe acrobat DC: basis & PDF Creatie’ richt zich op medewerkers 
van grafische studio’s, prepress-bedrijven, drukkerijen en reclamebureau’s die een 
degelijke basis van Adobe Acrobat DC wensen te verwerven. Daarnaast komen de 
export en afdrukmogelijkheden naar PDF aan bod vanuit InDesign en QuarkXpress. 
De opleiding behandelt vooral de gereedschappen en mogelijkheden van Adobe 
Acrobat DC voor de grafische sector.en en het aanmaken van een PDF uit InDesign 
& QuarkXpress.

Voorkennis
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 7, QuarkXpress 
en InDesign te hebben alsook van het PDF-bestandsformaat. Een basiskennis van 
grafische begrippen is uiteraard ook wenselijk.

Doelgroep
Grafische vormgevers, prepress-medewerkers en dtp-er’s die zo snel mogelijk aan 
de slag willen met de nieuwe Adobe Acrobat DC en op een correcte manier een 
PDF-bestand aan maken. Studio- en productiecoördinator die hun studio wensen 
te optimaliseren. 

Duur en locatie
De opleiding ‘adobe acrobat DC: basis’ duurt 1 dag (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 versies van Acrobat DC: een overzicht ı de intuïtieve 
gebruikersinterface: een rondleiding ı navigeren door PDF bestanden ı de 
basisgereedschappen van Adobe Acrobat DC ı PDF bestanden samenvoegen, 
verwijderen en extraheren ı informatie opvragen over een PDF document ı de 
ingebouwde preflight-mogelijkheden van Adobe Acrobat DC ı correct gebruik 
van overdrukvoorbeeld en uitvoervoorbeeld ı een voudige aanpassingen ı 
Creatie van een PDF uit Adobe InDesign en QuarkXpress ı Acrobat Distiller Opties 
van PDF bestanden

adobe acrobat DC: basis & PDF creatie

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1dag €795 Acrobat DC

Igepa academy 
Nijverheidslaan 4 

9880 Aalter

 0032 9 280 76 82 
 0032 9 280 75 62 

ServiceSagam@igepa.be

Ig
ep

a[
ac

ad
em

y]



Omschrijving
De opleiding ‘adobe acrobat DC: Acrobat, Certifiëren, opmerkingen en formulieren richt 
zich op medewerkers van grafische studio’s, prepress-bedrijven en reclamebureau’s 
die snel de nieuwe Adobe Acrobat DC functies onder de knie wensen te krijgen. 
Daarnaast komt het certifiëren van een PDF aanbod via de Preflight funktie van 
Adobe Acrobat. De opleiding behandelt dan ook vooral de nieuwe gereedschappen 
en mogelijkheden van Adobe Acrobat DC. Certifiëren of Certified PDF is nu wel 
een mogelijkheid binnen Adobe Acrobat. We bekijken ook de mogelijkheid tot het 
uitwisselen van opmerkingen en een basis voor het aanmaken van formulieren.

Voorkennis
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 7 te hebben en 
van Adobe Acrobat en het PDF-bestandsformaat. Een basiskennis van grafische 
begrippen is uiteraard ook wenselijk.

Doelgroep
Grafische vormgevers, prepress-medewerkers en dtp-er’s die zo snel mogelijk 
aan de slag willen met de Adobe Acrobat X en een certified PDF kunnen afleveren. 
Studio- en productiecoördinator die hun studio wensen te optimaliseren.

Duur en locatie
De opleiding ‘adobe acrobat DC: upgrade & Certified PDF’ duurt 1 dag (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 versies van Acrobat DC: een overzicht ı de vernieuwde en intuïtievere 
gebruikersinterface: een rondleiding ı nieuwe manieren om pdf-bestanden samen 
te voegen ı beheren van gedeelde revisies op een eenvoudige manier ı geavanceerde 
functies in Adobe Reader inschakelen vanuit Acrobat DC Professional ı omgaan 
met vertrouwelijke informatie: beheer van metagegevens, onzichtbare lagen… 
ı hergebruiken van PDF-bestanden ı Certifiëd preflight functie ı het opzoeken en 
tonen van overdruk, scheidingen en trapping ı Basis begrippen bij formulieren ı 
Korte uitleg over de belangrijkste foutmeldingen in een gecontroleerde PDF.

adobe acrobat DC: Acrobat, Certifiëren, 
opmerkingen en formulieren

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
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Omschrijving
De opleiding ‘enfocus pitstop: certified pdf & editeren’ richt zich op medewerkers 
van grafische studio’s, reclamebureau’s, drukkerijen en prepress bureau’s die 
gecertifieerde pdf-bestanden op een correcte, consequente manier willen aanmaken. 
Alle gereedschappen en mogelijkheden van Enfocus PitStop Professional komen 
tijdens de opleiding uitgebreid aan bod.

Voorkennis
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 7 te hebben en van 
Adobe Acrobat Een basiskennis van grafische begrippen en in het bijzonder PDF is 
uiteraard ook wenselijk.

Doelgroep
Prepress-medewerkers en grafische vormgevers van grafische studio’s, 
reclamebureau’s, drukkerijen en prepress bureau’s die op een correcte wijze 
gecertifieerde pdf-bestanden willen aanmaken. En daarnaast met Pitstop ontvangen 
PDF aanpassen. tot een drukklare PDF.

Duur en locatie
De opleiding ‘enfocus pitstop: certified pdf & editeren’ duurt 1 dag (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
Geschiedenis en achtergrond van het PDF bestandsformaat ı de 
verschillende PDF standaarden ı het werken met de Enfocus PitStop 
Inspector ı de Enfocus PitStop Navigator ı werken met Enfocus PitStop 
Global Change ı Enfocus PitStop Action Lists: principe, mogelijkheden en 
praktijkoefeningen ı het Enfocus PitStop Preflight Panel ı certifiedPDF: begrip 
en toepassing ı het aanmaken van een eigen ppp (Pitstop Preflight Profile) ı 
Enfocus PitStop rapporten leren begrijpen en correct interpreteren ı Pitstop Smart 
Preflight Profile ı

Enfocus Pitstop 2020: 
Certified PDF & Editeren

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1dag €795  Acrobat DC & Pitstop 2021
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Omschrijving
De opleiding ‘adobe indesign CC: begrafenisondernemers’ richt zich op, 
begrafenisondernemers en medewerkers die via het opmaakprogramma 
Adobe InDesign CC, rouwbrieven, gebedsprentjes, enz.... wensen op te maken  
Deze opleiding focust zich op het gebruik van Adobe InDesign CC gericht op de 
doelgroep. Igepa[academy] heeft verder ook een opleiding in haar aanbod dat zich 
richt op het bewerken van beelden.

Voorkennis
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 7 te hebben. 

Doelgroep
Begrafenisondernemers en medewerkers die de nodige rouw documenten moeten 
opmaken.

Duur en locatie
De opleiding ‘adobe indesign CC: begrafenisondernemers’ duurt 1 dag (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
Algemeenheden over Adobe InDesign CC ı tekst: plaatsen en opmaken van tekst, 
gericht op rouwdocumenten ı tekst: werken met teken- en alineastijlen ı tekst: 
werken met tekstkaders (koppelen, tekstflow) ı tekst: afbreek- en uitvulopties, 
woordenboeken ı illustraties: plaatsen van illustraties ı illustraties: vergroten, 
verkleinen, roteren ı illustraties: tekstomloop ı illustraties: creatief gebruik van 
illustraties ı paginaopmaak: stramienen opmaken en gebruiken ı verwerking 
bestanden: afdrukken, exporteren, pakketten en opslaan ı
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Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1 dag €795 CC 2022



Omschrijving
De opleiding ‘adobe photoshop CC: begrafenisondernemers’ richt zich op, 
begrafenisondernemers en medewerkers die beelden  of foto’s moeten bewerken.  
Deze opleiding focust op het gebruik van Adobe Photoshop CC gericht op de 
doelgroep. Igepa[academy] heeft verder ook een opleiding in haar aanbod dat zich 
richt op het bewerken van beelden.

Voorkennis
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 7 te hebben. 

Doelgroep
Begrafenisondernemers en medewerkers die de nodige rouw documenten moeten 
opmaken.

Duur en locatie
De opleiding ‘adobe photoshop CC: begrafenisondernemers’ 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
Algemeenheden Adobe Photoshop CC ı omgaan met bestanden: adobe bridge ı 
aanmaken van nieuwe bestanden ı de Adobe Photoshop CC gereedschappen: een 
rondleiding ı de verschillende kleurmodi van Adobe Photoshop CC ı selecties op 
beelden: de verschillende mogelijkheden en combinaties ı het aanpassen van 
resolutie, afbeeldingsgrootte en canvasgrootte ı het retoucheren van beelden ı 
kleurcorrecties op beelden: globale kleurcorrectie, selectieve kleurcorrectie ı nuttige 
filters: beelden scherp of onscherp maken ı het werken met lagen ı het werken 
met aanpassingslagen ı het werken met laagmaskers ı beelden vrijstaand maken ı 
beelden combineren: het maken van een beeldcollage ı uitvoer van beelden: .psd, 
.tiff, .jpg…
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Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 2 dagen €1590 CC 2022



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...

Adobe Creative Cloud:Update

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 2 dagen €1590 CC 2022
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Omschrijving
De opleiding ‘color management: intro’ verschaft deelnemers een beter 
inzicht in de uitdaging van kleurbeheer binnen grafische bedrijven. 
De terminologie, valkuilen en voordelen van modern kleurbeheer 
komen uitgebreid aan bod, waarna een aantal praktische oefeningen 
aantonen hoe inputapparatuur, beeldscherm en printer kunnen worden 
gecalibreerd en geprofileerd. Tenslotte worden de verschillende instelmogelijkheden 
van de Adobe CC software besproken.

Voorkennis
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 10 te hebben en van 
ontwerpsoftware zoals Adobe InDesign of QuarkXPress , Adobe Illustrator, en Adobe 
Photoshop.

Doelgroep
Grafische vormgevers en art-directors, studio- en productiecoördinator die een 
dieper inzicht willen verkrijgen in de modern kleurbeheer voor een grafisch bedrijf.

Duur en locatie
De opleiding ‘color management: intro’ duurt 1 dag (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
Voorstelling van de problematiek en terminologie ı ISO specificaties: korte bespreking 
van het belang ı de te gebruiken gereedschappen: de beeldschermcalibrator en de 
spectrofotometer ı RGB en CMYK en de verschillende intents ı 
definitie van een werkruimte ı calibratie van een LCD-beeldscherm: 
praktijk ı profileren van een input apparaat: de scanner ı het 
aanmaken van een printerprofiel ı bespreking van de recentste color 
management RIP’s ı Adobe Bridge als regelneef voor color management-instellingen 
binnen de Creative Suite ı wat met steunkleuren? ı omgaan met kleurprofielen in 
Adobe Photoshop ı soft-proofing ı

Color Management:Intro

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1dag €795 nvt

Igepa academy 
Nijverheidslaan 4 

9880 Aalter

 0032 9 280 76 82 
 0032 9 280 75 62 

ServiceSagam@igepa.be

Ig
ep

a[
ac

ad
em

y]



Omschrijving
De opleiding ‘mac os x’ richt zich op gebruikers die nog geen ervaring hebben met 
het Mac OS X besturingssysteem, en die de nodige kennis willen verwerven. Tijdens 
de opleiding leren cursisten hoe ze het besturingssysteem van Apple Macintosh 
voor hen kunnen laten werken en maken ze kennis met nieuwe technieken die hun 
dagelijks werken met Mac OS X kunnen stroomlijnen.

Voorkennis
De cursisten dienen een basiskennis van computers te hebben. De cursus richt 
zich op zowel gebruikers van Mac OS X 10.10 (Yosemite) als 10.11 (El Capitan), 
10.12 (Sierra) ,10.13 (High Sierra) en Mac OS 11.x (Big Sur).

Doelgroep
Iedere gebruiker die met Mac OS X aan te slag wil gaan.

Duur en locatie
De opleiding ‘mac os x’ duurt 1 dag (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
Mac OS X achtergrondinformatie ı overzicht van de grafische gebruikersinterface van 
Mac OS X ı de Finder ı het Dock ı rondleiding door de systeemvoorkeuren ı netwerk 
en Mac OS X: instellingen en gebruik voor netwerk- en internettoegang ı bestanden 
delen met andere gebruikers ı documenten afdrukken onder Mac OS X ı infovenster: 
informatie leren begrijpen ı de mappenstructuur van Mac OS X ı de Time Machine ı 
slim gebruik van Spotlight ı werken met Spaces

mac os x

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1dag €795 macOS Monterey
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Omschrijving
De opleiding ‘mac os x: administrator’ richt zich op systeembeheerders en 
afdelingsverantwoordelijken die al de nodige ervaring hebben met het Mac OS X 
besturingssysteem en die verantwoordelijk zijn voor het beheer van meerdere Mac 
OS X computers. Tijdens de opleiding leren cursisten hoe Mac OS X gestructureerd 
is en welke tools ze kunnen gebruiken voor het beheer en onderhoud van hun Mac 
OS X machinepark.

Voorkennis
De cursisten dienen een basiskennis van computers te hebben. De cursus richt 
zich op zowel gebruikers van Mac OS X 10.10 (Yosemite) als 10.11 (El Capitan), 
10.12 (Sierra) en 10.13 (High Sierra).

Doelgroep
Systeembeheerders die verantwoordelijk zijn voor een netwerk met Mac OS X computers.

Duur en locatie
De opleiding ‘mac os x: administrator’ 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
Mac OS X achtergrondinformatie ı schematische opbouw van Mac OS X ı 
installatieprocedures en hardware vereisten ı de grafische interface kort herhaald 
ı de systemvoorkeuren in detail ı unix-architectuur en mappenstructuur ı 
bestandssystemen van Mac OS X ı toegangsprivileges en volumebevoegdheden ı 
netwerken - services - samengebruik ı printers ı de Time Machine ı fonts ı werken 
met console, activiteitenweergave ı Open Directory en NetInfo-beheer ı de Terminal: 
principe, werking, tips en hints ı unix bsd programma’s leren gebruiken ı onderhoud 
en troubleshooten ı

mac os x: administrator

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 2 dagen €1590 macOS Monterey
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Omschrijving
Deze tweedaagse training voorziet IT coordinatoren en systeembeheerders in de 
vaardigheden, gereedschappen en kennis om Mac OS X Server gebaseerde 
systemen te implementeren en te beheren. Cursisten zullen leren hoe Mac OS 
X Server te installeren en te configureren om netwerk gebaseerde services (zoals 
bestandsdelen, authenticatie en printen) te voorzien. Gereedschappen voor het 
efficient beheren van Mac OS X en Windows clients worden eveneens behandeld.

Voorkennis
Kennis en begrip van Mac OS X. Ervaring met Mac OS X in een netwerk omgeving

Doelgroep
Mac OS X IT coördinatoren en systeembeheerders die instaan voor de implementatie 
en het beheer van een Mac OS X Server.

Duur en locatie
De opleiding ‘mac os x server: essentials’ 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
Installatie en initiële configuratie ı server administration tools gebruiken ı network 
services: DHCP, DNS, Software Update service ı gateway services: firewall, NAT 
en VPN ı authenticatie en authorisatie: aanmaken en beheren van accounts, 
toegangscontrole (ACL’s), introductie Kerberos ı configureren en beheren van de file- 
en print services ı configureren en beheren van Apple File Services, sharepoints voor 
Windows-gebruikers  NFS network mounts en FTP ı gebruikersbeheer: beheerde 
accounts, beheerd netwerktoegang, mobiele gebruikers ı deployment: configureren 
en beheren van NetBoot en netwerkinstallatie, aanmaken en distributie van 
packages ı Apple Remote Desktop

mac os x server: essentials

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 2 dagen €1590 macOS Server 5.12
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Omschrijving
Deze tweedaagse training is geschikt voor systeembeheerders en IT professionals 
die specifieke kennis over directory services nodig hebben, zoals hoe efficient Mac 
OS X computers configureren om toegang te hebben tot directory services en hoe 
Mac OS X Server configureren om directory services te voorzien in een gemengde-
platform omgeving. De training combineert theorie en hands-on oefeningen

Voorkennis
Basisbegrip van IP netwerken. Vertrouwd zijn met een Command Line Interface. 
Basiskennis van Mac OS X en Mac OS X Server (de opleiding ‘mac os x server: 
essentials’ gevolgd hebben is een goede basis).

Doelgroep
Systeembeheerders die instaan voor een gemengd computerpark (Mac OS X en 
Windows) en Mac OS X Server met directory services.

Duur en locatie
De opleiding ‘mac os x server: open directory’ duurt 2 dagen (van 9u tot 16u30 met 
1 uur middagpauze). Igepa[academy] verzorgt haar opleidingen in Drongen of op 
locatie bij de klant. Het aantal deelnemers bij opleidingen is beperkt tot zes, behalve 
bij opleidingen die bij de klant doorgaan.

Onderwerpen
Directory Services leren begrijpen: topologie en voordelen leren onderkennen 
ı toegang tot Local Directory Servcies: begrip van de architectuur van Open 
Directory in Mac OS X en z’n processarchitectuur om Open Directory gedrag 
aan te passen ı toegang tot Mac OS X Server Directory Services: configureren 
van Mac OS X clients om directory services voorzien door Mac OS X Server te 
gebruiken ı toegang tot third-party Directory Services: configureren van Mac OS 
X clients om directory services voorzien door third-party directory services te 
gebruiken ı integratie met Kerberos ı toegang tot Active Directory: configureren 
van Mac OS X om configuratie data voorzien door Active Directory servers te 
gebruiken ı voorzien van Directory Services met OpenLDAP ı voorzien van 
Single Signon authenticatie: configureren van Open Directory server met LDAP,  
Kerberos en de SASL paswoord server

mac os x server: open directory

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 2 dagen €1590 macOS Server 5.12
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Omschrijving
De opleiding ‘Imposition Studio’ richt zich op medewerkers van grafische studio’s, 
reclamebureau’s, drukkerijen en prepress bureau’s, begrafenisondernemers die hun 
PDF bestanden in impositie willen plaatsen. Het eindresultaat is een geïmposeerde 
PDF die kan uitgevoerd worden op een printer, copier, digitale drukpers of zelfs 
gebruikt worden in een workflow voor CTP.

Voorkennis
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 7 te hebben, en bij 
voorkeur enige kennis van PDF bestanden.

Doelgroep
Prepress-medewerkers van drukkerijen en prepress bureau’s, begrafenis-
ondernemers,  enz... die een impositie wensen te maken.

Duur en locatie
De opleiding ‘Imposition Studio, impositie voor Digitaal en Offset’ duurt 1/2 dag 
(van 9u tot 12u). 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
Aanmaken van een druk/print vel. ı Instellingen en installatie van het pakket. 
ı Aanmaken van imposities voor gebonden producten. ı Imposities voor niet 
gebonden producten. ı Preflight. ı Aanmaken van de finale impositie in PDF formaat. 
ı Aanmaken van verschillende voorkeurinstellingen. ı Instellen van drukpersen, 
digitale persen, enz.... ı Positioneren van verschillende merktekens. ı Aanmaken en 
gebruik van impositie templates. ı Paginering, Creep, Stap en Herhaal, Schalen. ı 
enz... ı

Imposition Studio : 
Impositie voor Digitaal en Offset

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1/2 dag €395  Imposition Studio 6.x
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Omschrijving
De opleiding ‘Apogee Prepress Workflow upgrade’ richt zich op medewerkers van 
grafische studio’s, reclamebureau’s, drukkerijen en prepress bureau’s die reeds 
werken met de Agfa Workflow. De nieuwigheden worden in de  workflow tijdens de 
opleiding aangeleerd.

Voorkennis
De deelnemers dienen kennis te hebben van de Apogee Prepress workflow 7 in de 
drukkerij of prepress bureau. Een basiskennis van grafische begrippen, impositie  en 
in het bijzonder PDF is uiteraard ook wenselijk.

Doelgroep
Prepress-medewerkers van drukkerijen en prepress bureau’s die op een correcte 
wijze platen, prints en proeven willen aanmaken.

Duur en locatie
De opleiding ‘Apogee Prepress Workflow impositie + upgrade’ duurt 1 dag (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
Werken met de Apogee Client. ı Aanmaken van een plan en basis templates voor 
verschillende orders. ı Aanmaken van imposities voor gebonden producten. ı 
Combineren van verschillende formaten op één drukvel door gebruik te maken 
van aantal exemplaren of posities. ı Belichten van de kleurseparaties op de 
plaatbelichter. ı Uitprinten van drukproeven op plotters en/of printers. ı Versioning 
of gebruik van taalwissels in de workflow. ı Instelling van trapping, verschillende 
lineaturen. ı Beheren van de persinstellingen. ı Aanmaken van borders, merktekens 
en strips om te gebruiken in de impositie. ı enz... ı

Apogee Prepress Workflow:upgrade

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1 dag €795  Apogee Prepress 12

Igepa academy 
Nijverheidslaan 4 

9880 Aalter
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Omschrijving
De opleiding ‘Apogee Prepress Workflow impositie + upgrade’ richt zich op 
medewerkers van grafische studio’s, reclamebureau’s, drukkerijen en prepress 
bureau’s die werken met de Agfa Workflow. De volledige workflow wordt tijdens de 
opleiding aangeleerd.

Voorkennis
De deelnemers dienen kennis te hebben van de produktieprocessen in de drukkerij 
of prepress bureau. Een basiskennis van grafische begrippen, impositie  en in het 
bijzonder PDF is uiteraard ook wenselijk.

Doelgroep
Prepress-medewerkers van drukkerijen en prepress bureau’s die op een correcte 
wijze platen, prints en proeven willen aanmaken. Daarnaast leert men ook de JDF 
impositie aan.

Duur en locatie
De opleiding ‘Apogee Prepress Workflow impositie + upgrade’ duurt 4 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
Werken met de Apogee Client. ı Aanmaken van een plan en basis templates voor 
verschillende orders. ı Aanmaken van imposities voor gebonden producten. ı 
Combineren van verschillende formaten op één drukvel door gebruik te maken 
van aantal exemplaren of posities. ı Belichten van de kleurseparaties op de 
plaatbelichter. ı Uitprinten van drukproeven op plotters en/of printers. ı Versioning 
of gebruik van taalwissels in de workflow. ı Instelling van trapping, verschillende 
lineaturen. ı Beheren van de persinstellingen. ı Aanmaken van borders, merktekens 
en strips om te gebruiken in de impositie. ı enz... ı

Apogee Prepress Workflow: 
Impositie + upgrade

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 4 dagen €3180  Apogee Prepress 12

Igepa academy 
Nijverheidslaan 4 

9880 Aalter
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Omschrijving
De opleiding ‘Equios Screen Workflow: Trueflow naar Equios’ richt zich op 
medewerkers van grafische studio’s, reclamebureau’s, drukkerijen en prepress 
bureau’s die werken met de Screen Workflow. De volledige workflow wordt tijdens 
de opleiding aangeleerd.

Voorkennis
De deelnemers dienen kennis te hebben van de produktieprocessen in de drukkerij 
of prepress bureau. Een basiskennis van grafische begrippen, impositie  en in het 
bijzonder PDF is uiteraard ook wenselijk.

Doelgroep
Prepress-medewerkers van drukkerijen en prepress bureau’s die met de oudere 
Screen workflow werkten en overstappen op de Equios Workflow alsook nieuwe 
gebruikers van de Screen Workflow.

Duur en locatie
De opleiding ‘Equios Screen Workflow: Trueflow naar Equios’ duurt 4 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
Werken met de Equios Client. ı Aanmaken van een plan en basis templates voor 
verschillende orders. ı Aanmaken van imposities voor gebonden producten. 
ı Combineren van verschillende formaten op één drukvel. ı Belichten van de 
kleurseparaties op de plaatbelichter. ı Uitprinten van drukproeven op plotters en/of 
printers. ı Aanmaken van impositie templates. ı Instelling van trapping, verschillende 
lineaturen. ı Beheren van de persinstellingen. ı Aanmaken van accesory sets. ı enz... ı

Equios Screen Workflow: 
Trueflow naar Equios

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 4 dagen €3180  Equios PTR 8

Igepa academy 
Nijverheidslaan 4 

9880 Aalter
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Omschrijving

De opleiding ‘Variabele Data Printing: Datamerge via InDesign’ richt zich op 
medewerkers van grafische studio’s, reclamebureau’s, drukkerijen en prepress 
bureau’s die werken met de Adobe Creative Cloud en met Microsoft Excel. Er wordt 
in Excel aangeleerd hoe een lijst van variabele data kan aangemaakt worden en 
naast de opmaak in Adobe InDesign finaal een print of PDF document aangemaakt.

Voorkennis

De deelnemers dienen een basiskennis van Adobe InDesign en Microsoft Excel te 
hebben. Een basiskennis van grafische begrippen is uiteraard ook wenselijk.

Doelgroep

Prepress-medewerkers van drukkerijen en prepress bureau’s die de vraag krijgen 
om variabele data te printen of hun digitale persen

Duur en locatie

De opleiding ‘Variabele Data Printing: Datamerge via InDesign’ duurt 1 dag (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

Klaarmaken van een lijst in Microsoft Excel. ı Aanmaken van een opmaak in 
InDesign. ı Combineren van de variabele lijst op één vel. ı Optimaliseren van het 
Excel document om velden te combineren. ı Tekst en beeld velden aanmaken in 
InDesign. ı Afdrukken of exporteren van uit InDesign. ı Toekomst visies van Variabele 
Data. ı enz... ı

Variabele Data Printing: 
Datamerge via InDesign

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1 dag €795  CC 2022 en Office 2016 

of later.

Igepa academy 
Nijverheidslaan 4 

9880 Aalter
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Omschrijving

De opleiding ‘Large Format Printing: Optimale produktie’ richt zich op medewerkers 
van Sign & Display bedrijven, drukkerijen en prepress bureau’s die printen op LFP 
toestellen. De volledige flow wordt tijdens de opleiding aangeleerd, gebruik van hun 
RIP, printerdrivers en instellingen voor de verschillende media tot het instellen van 
hun produktietoestel.

Voorkennis

De deelnemers dienen een basiskennis van Large Format printing te hebben. Een 
basiskennis van grafische begrippen is uiteraard ook wenselijk.

Doelgroep

LFP-medewerkers van Sign & Display bedrijven, drukkerijen en prepress bureau’s 
die hun produktie toestellen optimaal wensen te gebruiken

Duur en locatie

De opleiding ‘Large Format Printing: Optimale produktie’ duurt 1 dag (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

Laden van verschillende media in uw produktie toestel. ı Afprinten van de 
aangeleverde bestanden via printerdrivers en/of RIP. ı Gebruik van de correcte 
ICC profielen naargelang de gebruikte media. ı Instellingen van de RIP / Workflow 
systemen. ı Monteren van verschillende opdrachten op één vel. ı Het correct gebruik 
van de verbruiksgoederen en onderhoud van het LFP systeem.. ı enz... ı

Large Format Printing: 
Optimale produktie

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1 dag €795  nvt.

Igepa academy 
Nijverheidslaan 4 

9880 Aalter

 0032 9 280 76 82 
 0032 9 280 75 62 
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Omschrijving

De opleiding ‘Afwerking: Lamineren, rillen, vouwen, nieten, enz...’ richt zich op 
medewerkers van grafische studio’s, reclamebureau’s, drukkerijen en prepress 
bureau’s, begrafenisondernemers, die instaan voor de correcte afwerking van 
het bedrukte of beprinte materieel. Medewerkers zullen een praktische opleiding 
verkrijgen over het gebruik van de verschillende afwerkingsmachines .

Voorkennis

De deelnemers dienen een basiskennis van afwerking te hebben. Een basiskennis 
van grafische begrippen is uiteraard ook wenselijk.

Doelgroep

Prepress-medewerkers van drukkerijen en prepress bureau’s, begrafenis-
ondernemers,  enz... die de afwerkingstoestellen bedienen.

Duur en locatie

De opleiding ‘Afwerking: Lamineren, rillen, vouwen, nieten, enz... duurt 1 dag (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

Correct gebruik van het afwerkingstoestel ı Instellen van de verschillende toestellen 
afhankelijk van type werk en soort media. ı Onderhoud van de toestellen. ı Bewaren 
van de instellingen in verschillende programma’s. ı Installeren of vervangen van de 
verbruiksgoederen op het systeem.. ı enz... ı

Afwerking: 
Lamineren, rillen, vouwen, nieten, enz...

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1 dag €795  nvt.

Igepa academy 
Nijverheidslaan 4 

9880 Aalter

 0032 9 280 76 82 
 0032 9 280 75 62 

ServiceSagam@igepa.be

Ig
ep

a[
ac

ad
em

y]



Omschrijving

De opleiding ‘Digitaal Printen: Digitale printer en de Fiery RIP’ richt zich op 
medewerkers van grafische studio’s, reclamebureau’s, drukkerijen en prepress 
bureau’s, begrafenisondernemers, die op hun digitale printer, digitale pers een 
correcte afdruk moeten realiseren.

Voorkennis

De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 10 te hebben.

Doelgroep

Prepress-medewerkers van drukkerijen en prepress bureau’s, begrafenis-
ondernemers,  enz..., die instaan voor het afprinten van de documenten.

Duur en locatie

De opleiding ‘Digitaal Printen: Digitale printer en de Fiery RIP’ duurt 1 dag (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

Instellen van het toestel, laden van de verschillende papiersoorten in de verschillende 
lades ı Vervangen van de verbruiksgoederen, zoals toner, fuser, enz.... ı Werken met 
de Command Workstation van de Fiery RIP. ı Aanmaken van een papier bibliotheek 
met de nodige instellingen voor de machine. ı Gebruik van de afwerkingmachines 
inline. ı Afprinten vanuit de Adobe InDesign of Adobe Acrobat. ı Scannen met het 
toestel. ı enz... ı

Digitaal Printen: 
Digitale printer/pers en de Fiery RIP

Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 1 dag €795  nvt.

Igepa academy 
Nijverheidslaan 4 

9880 Aalter
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