
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

Igepa academy 
Nijverheidslaan 4 

9880 Aalter

 0032 9 280 76 82 
 0032 9 280 75 62 

ServiceSagam@igepa.be
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