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Functioneel Webdesign
...mogelijkheden en onmogelijkheden van webdesign

u Doel & voor wie geschikt?

De cursus Functioneel Webdesign heeft als doel het leren kennen van 

de mogelijkheden en onmogelijkheden van grafisch ontwerpen op het 

internet. U bent na deze training in staat om te bepalen of u bepaalde 

technieken wel of juist niet moet gaan gebruiken binnen bepaalde 

websites. Tevens kunt u inschatten wat er komt kijken bij het 

uitbreiden of wijzigingen van websites. Deze kennis helpt u tijdens 

overleg met webdesigners.

Mogelijkheden en onmogelijkheden van het web. Met o.a. Flash, 

resoluties, browserverschillen, RealAudio, RealVideo, GIF animaties.

Onderwerpenu

•  Kleurdiepte en anti-aliasing

•  Raster en vector afbeeldingen

•  Verschillen tussen GIF, JPG en PNG

•  Speciale effecten als GIF-animaties

•  Browser verschillen en HTML

•  OnMouseOver JavaScript

•  Hulppagina's op internet

•  Opzetten van de splash(hoofd)pagina

•  Projectmatig opzetten website

•  VR toepassingen zoals panorama's

•  Laatste ontwikkelingen

Instapniveauu

Voor het goed kunnen volgen van enkele onderdelen van deze cursus 

is basiskennis van HTML nodig op het niveau van de cursus IPHT2 - 

HTML Programmeren 2 noodzakelijk.

Opzetu

De cursus wordt gegeven aan de hand van een zelf ontwikkeld 

cursusboek. Dit cursusboek kan later dienen als naslagwerk.Tevens 

ontvangt u een exemplaar van het prachtige boek "Webdesign in de 

praktijk / 5e herziene druk" van uitgeverij Addison Wesley, 454 blz. 

ter waarde van EUR 56,56.

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 

cursusmateriaal, deelnamecertificaat, lunches en consumpties.

FrontPage 2000/2002 basis
...HTML editor van Microsoft

u Doel & voor wie geschikt?

Doelstelling van de tweedaagse cursus "FrontPage 2000/2002 basis" is 

het leren onderhouden en opzetten van een website middels 

Frontpage 2000/2002 van Microsoft.

Leer de HTML editor van Microsoft maximaal te benutten.

Onderwerpenu

•  Introduction to HTML

•  Overview of FrontPage 2000

•  The Anatomy of HTML

•  Content Formatting

•  Character Formatting

•  Lists

•  Anchors, URL, and Maps

•  Images

•  Tables

•  Frames

•  Forms

•  Special Elements

•  Page Layout

•  Cascading Style Sheet

•  Java and JavaScript

•  ActiveX and VBScript

Instapniveauu

Geen specifieke voorkennis is vereist anders dan het kunnen omgaan 

met een MS Windows PC en muis.

Opzetu

De cursus wordt gegeven aan de hand van het boek "FrontPage 2002 

in beeld" van uitgever Pearson Education Uitgeverij BV, 299 blz., 

t.w.v. € 22,99, waarin uitgebreide informatie over Frontpage terug te 

vinden is.

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

12.00 - 12.45 uur is er een lunch in buffetvorm. Koffie, thee en 

frisdrank zijn de gehele dag beschikbaar.

Kosten & lestijdenu

De cursus kost € 795,00 per persoon, excl. BTW. Inclusief zijn het 

lesboek, het certificaat, de lunches en alle consumpties.
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