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Dreamweaver Basis
...leer deze professionele HTML editor bedienen

u Doel & voor wie geschikt?

In drie dagen leert u het omvangrijke softwarepakket Dreamweaver 

bedienen om zodoende pagina's ten behoeve van intranet of internet 

websites te kunnen opzetten. U krijgt in een kleine groep van 

maximaal 6 cursisten les van een professionele, ervaren en 

enthousiaste webdesigner.

De nieuwste release van deze geavanceerde HTML editor.

Onderwerpenu

1. Dreamweaver Basics:

•  panels

•  knoppenbalken

•  menu's

2. Een nieuwe site beginnen

3. Het toevoegen van extra pagina's

4. Teksten opmaken:

•  fonts

•  kleuren

•  lijsten

5. Toevoegen van hyperlinks in pagina's

6. Afbeeldingen:

•  GIF

•  JPG

•  imagemaps

7. Frame-definities maken

8. Tabellen opzetten

9. Formulieren toevoegen aan pagina's

10. Geavanceerde pagina ontwerp functies

11. Het uploaden van bestanden met FTP

12. Website management en optimalisatie

13. Introductie databasekoppelingen ten behoeve van 

dynamische inhoud

Instapniveauu

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Kennis van of ervaring met 

HTML op het niveau van HTML Programmeren 1, wordt aanbevolen.

Vervolgtraining(en)u

Dreamweaver Advanced

Opzetu

De cursus wordt gegeven met door Internet OpleidingsCentrum 

ontwikkeld, Nederlandstalig lesmateriaal. Daarnaast ontvangt elke 

cursist(e) het prachtige boekwerk "Dreamweaver CS3 Bible" van 

uitgever Wiley, 1112 blz., ter waarde van EUR 39,90.

Deze cursus duurt drie dagen, van 9.30 - ca. 16.30 uur. Tussen 12.00 

- 12.45 uur is er lunch. Koffie, thee en frisdrank zijn de gehele dag 

beschikbaar.

Kosten & lestijdenu

De cursus kost EUR 1045,00 per persoon, excl. BTW. Inclusief lesmap, 

Dreamweaver boek, deelnamecertificaat, lunches en consumpties.

Dreamweaver Advanced
...het databasevervolg op de basistraining!!!

u Doel & voor wie geschikt?

In deze vervolgtraining van Dreamweaver gaan we uitgebreid in op 

het koppelen van een database aan een website middels 

Dreamweaver.

Vervolgtraining op Dreamweaver Basis.

Onderwerpenu

1. Keuze ontwikkelomgeving

Dreamweaver ondersteunt Active Server Pages (ASP),ASP.NET, 

JavaServer Pages (JSP), PHP en ColdFusion. U krijgt een kort 

overzicht van de verschillen tussen deze technologiën en waar u op 

moet letten bij uw keuze. 

2. Opzetten databasegestuurde formulieren

Formulieren op uw site worden pas echt waardevol wanneer ze 

gebruikt worden om database informatie te tonen of te wijzigen. 

3. Formulieren valideren

Het valideren van de informatie uit een formulier is van essentieel 

belang voor een correcte database inhoud. 

4. Versturen van een e-mail bevestiging

Nadat een bezoeker een bestelling of informatie- aanvraag heeft 

geplaatst moet er een bevestiging per mail verstuurd worden. U leert 

tijdens de cursus hoe dit te doen. 

5. Testen van de applicatie

Het is zaak om problemen en bugs in uw website te ontdekken 

voordat de website actief wordt. U leert hoe dit het beste te doen en 

waar u op moet letten bij het beschermen van uw gegevens.

Instapniveauu

Dreamweaver Basis

Opzetu

De cursus wordt gegeven aan de hand van zelf ontwikkeld 

Nederlandstalig lesmateriaal.

Deze cursus duurt drie dagen, van 9.30 - ca. 16.30 uur. Tussen 12.00 

- 12.45 uur is er lunch. Koffie, thee en frisdrank zijn de gehele dag 

beschikbaar.

Kosten & lestijdenu

De cursus kost EUR 1095,00 per persoon, excl. BTW. Inclusief lesboek, 

deelnamecertificaat, lunches en consumpties.
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