
trainingen 2009Internet - Grafisch

Photoshop voor het web
...websites ontwerpen met Adobe Photoshop

u Doel & voor wie geschikt?

Uw keuze is gevallen op dit toonaangevende grafische gereedschap. 

Het wordt door duizenden webdesigners gebruikt om de meest 

prachtige websites te ontwerpen.

Zonder dat u veel ervaring heeft met Photoshop leert u in drie dagen 

de belangrijkste tekenfunctie's toe te passen. Het zwaartepunt ligt 

steeds bij het ontwerpen en aanpassen van graphics ten behoeve van 

webpagina's.Aan het einde van de training heeft elke cursist(e) een 

volledig ontwerp van een website opgezet.Tenslotte wordt u geleerd 

hoe u het ontwerp geschikt maakt voor internet.

Het opzetten en ontwerpen van webpagina's met behulp van Adobe 

Photoshop.

Onderwerpenu

1. Gebruikersinterface

2. Paletten

3. Layers (lagen)

4. Maskers

5. Selecties

6. Paden (path)

7. Teksten, knoppen

8. Filters en webeffecten, zoals: dropshadow, 

emboss,transparanties

9. ImageReady: exporteren als GIF of JPG

De derde dag gaat u onder begeleiding van de ervaren Photoshop 

docent aan de slag met het opzetten van een website. U heeft de 

mogelijkheid om gedurende deze dag aan uw eigen ontwerp te 

werken. Neem hiervoor wel voldoende digitaal beeld- en 

tekstmateriaal mee.

Instapniveauu

Kennis van of ervaring met HTML op het niveau van IPHT1 - HTML 

Programmeren 1, is tijdens enkele onderdelen bevorderlijk.

Opzetu

De training wordt gegeven aan de hand van zelfontwikkelde 

Nederlandstalige online oefeningen waarbij het accent ligt op het 

leren bedienen van Photoshop ten behoeve van webgraphics. 

Daarnaast krijgt elke cursist(e) een exemplaar van het boek "Adobe 

PhotoShop CS in 24 uur" van uitgeverij Sams mee naar huis.

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

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

dag beschikbaar.

Kosten & lestijdenu

De cursus kost EUR 1195,00 per persoon, excl. BTW. Inclusief 

Photoshop boek, deelnamecertificaat, lunches en consumpties.

Flash
...interactieve animaties en navigatie

u Doel & voor wie geschikt?

Doelstelling is het zelfstandig kunnen opzetten van animaties en 

interacties met behulp van Flash. Na het volgen van deze cursus bent 

u in staat om animaties en dynamische menustructuren in 

HTML-pagina's op te nemen. U leert gestructureerd en projectmatig te 

werken. Het opzetten van een draaiboek of script is dan ook onderdeel 

van deze bijzonder enerverende cursus.

Enerverende en inspirerende cursus over deze Internet standaard op 

gebied van vector georiënteerde animaties en geluid.

Onderwerpenu

1. Inleiding en algemene werkwijze van Flash

2. Opzetten van een script of draaiboek

3. Tekenen en kleurfunctionaliteit

4. Objecten:

•  importeren

•  vervormen

•  groeperen

5. Teksten, maken en formatteren

6. Symbolen

•  objecten

•  bibliotheken

7. Werken met lagen (layers)

8. Interactieve knoppen maken

9. Toepassen van geluid

10. Animaties maken

11. Tweening

12. Gebruik van keyframes

Opmerking:

Deze training kan ook als bedrijfstraining gegeven worden.Indien 

gewenst op basis van Flash MX of op basis van Flash 8.

Instapniveauu

Het goed kunnen volgen van deze training vereist geen specifieke 

voorkennis. Basiskennis van HTML op het niveau van de training HTML 

Programmeren 2, wordt aanbevolen.

Opzetu

De cursus wordt gegeven aan de hand van een cursushandleiding met 

daarin veel oefeningen in Flash, en het boek "Macromedia Flash MX in 

24 uur" van uitgeverij Sams, 659 blz.

Deze cursus duurt twee 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 795,00 per persoon, excl. BTW. Inclusief lesmap, 

Flash boek, deelnamecertificaat, lunches en consumpties.
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