KOMPETENCEUDVIKLING OG
FAGLIGT FORSPRING
I 2. halvår 2020 inviterer GRAKOM til en række grafiske kurser i Adobe CC 2020.

OM ONLINEUNDERVISNINGEN:
Onlineundervisningen foregår
via programmet Zoom. Hvis du
bruger en arbejdsmaskine på kursusdagen, skal det være muligt at
installere Zoom-programmet (ikke
browserversionen af Zoom). Der
må altså ikke være nogle sikkerhedsindstillinger, der blokerer for
installering af programmet. Du
skal have adgang til en mikrofon,
men videokamera behøves ikke.
Cirka en uge før kursusstart får
du tilsendt et link med loginkoden og et link til programmet,
og når du indtaster koden på
selve kursusdagen, får du adgang
til undervisningsrummet.
Før kursusstart skal du have
testet, at alt udstyr, Zoom og de
relevante Adobe-programmer virker, da mulighederne for teknisk
hjælp er meget begrænset. Det
er altså dit ansvar, at alt virker på
kursusdagen.
Selve undervisningen foregår på
den måde, at underviseren viser
nogle funktioner i programmet,
hvorefter du afprøver disse funktioner. Du har under hele kurset
adgang til hjælp via chatten, og
du kan stille spørgsmål direkte til
underviseren via mikrofonen.

AVANCERET INDESIGN
Den 9.9.2020, kl. 8.30-12.30

Online

kursus

Kursusindhold:
På kurset gennemgår vi, hvordan du arbejder med de mange former for styles,
som er til rådighed i InDesign. Med styles kan du spare masser af tid i forhold til
opsætning og rettelser samt minimere risikoen for fejl i dit dokument. Undervejs
får du masser af tips og tricks til, hvordan du arbejder optimalt med InDesign.
Du lærer blandt andet at arbejde med:
• Character og paragraph styles
• Nested styles
• Object styles
• Automatisk formatering af tekstafsnit
• Scripts- og grep-søgninger på et introduktionsniveau
Kurset kræver, at du har et solidt kendskab til InDesign.
Du skal altså som minimum have brugt paragraph styles tidligere.
Vi bruger den engelske version af InDesign og CC 2020. Max 14 deltagere.

INTERAKTIVE PUBLIKATIONER I INDESIGN
Den 9.9.2020, kl. 13.00-17.00

Online

kursus

Kursusindhold:
Drømmer du om at lave spændende interaktive publikationer for dine kunder?
Med publish online-funktionen har vi fået helt nye muligheder for at bruge video,
lyd, animationer mm. i vores publikationer. På kurset lærer du, hvordan du bruger
InDesigns værktøjer til at lave interaktive publikationer.
Du lærer blandt andet at arbejde med:
• Publish online-funktionen
• Opsætning af online publikationer
• Animationer
• Hyperlink
• Lyd og video
• Oprettelse af knapper
Du kan se de mange interaktive muligheder her
Vær opmærksom på, at slutresultatet er et online link, som brugeren ser. Der er
altså ikke tale om en PDF-fil eller lignende. Kurset kræver, at du har et rimeligt
kendskab til InDesign. Vi bruger den engelske version af InDesign og CC 2020.
Max 14 deltagere.

PRIS
Prisen for kurset er 0 kr., idet
GRAKOM Nordjylland tilbyder
kurserne vederlagsfrit for medlemmer og ansatte. Det eneste
krav for deltagelse i kurserne er,
at du bidrager med engagement,
interesse for ny viden samt godt
humør.
TILMELDING:
Tilmelding sker efter først til
mølle-princippet og til formanden
for GRAKOM Nordjylland, Hans
Chr. Højslet, enten på mail til
hchojslet@hotmail.com eller på
telefon 2080 2850.
Der er principielt ingen begrænsninger på, hvor mange den enkelte virksomhed kan tilmelde. Dog
forbeholder GRAKOM sig ret til at
fordele pladserne, så flest mulige
virksomheder kan få glæde af
kurserne.

UNDERVISER PÅ ALLE KURSER
Gert Laursen
Gert er uddannet
grafiker og har arbejdet i forskellige
grafiske virksomheder. Han har desuden været
projektleder og underviser på en
grafisk uddannelse hos Jensens
Kurser. Gert har erfaring med
næsten alle sider af den grafiske
produktion herunder tryk, web
og 3D. Han har et indgående
kendskab til de grafiske programmer og til optimering og automatisering af store opgaver. Gert
underviser i InDesign, Illustrator,
Photoshop og WordPress. Ud
over undervisning skriver Gert
undervisningskompendier til
grafiske kurser.

AUTOMATISERING AF PRODUKTION I
ADOBE-PROGRAMMERNE
Den 28.9.2020, kl. 8.30-12.30

Online

kursus

Kursusindhold:
Lær, hvordan du kan automatisere din produktion i Photoshop og
InDesign. Du sparer tid og penge samt minimerer risikoen for fejl i dokumentet.
Du lærer blandt andet at arbejde med:
• Photoshop actions
• Scripts i Photoshop
• Datamerge i InDesign
• Metadata og automatiske billedtekster i InDesign
• Scripts og greps i InDesign
• PDF notes
Kurset kræver, at du har et godt kendskab til InDesign og Photoshop.
Vi bruger den engelske version af programmerne og CC 2020.
Max 12 deltagere.

AVANCERET PHOTOSHOP
Den 28.9.2020, kl. 13.00-17.00

Online

kursus

Kursusindhold:
På kurset lærer du avancerede måder at arbejde med billeder på. Vi ser på, hvordan du kan bruge masker og filtre til at sløre baggrunde eller simulere objekter i
fart. Du ser de nyeste metoder til at fritlægge objekter og lærer, hvordan du med
smart objekter og justeringslag kan arbejde med billeder uden tab af data.
Du får godt styr på:
• Brug af masker
• Fritlægninger
• Brug af justeringslag
• Brug af smart objekter og smart filters
• Sammenkopiering af billeder
• Nyheder i Photoshop
Kurset kræver, at du har et godt kendskab til Photoshop.
Vi bruger den engelske version af Photoshop og CC 2020.
Max 14 deltagere.

ADOBE UPDATE CC2020
Den 22.10.2020, kl. 10.00-16.00

Kursus
med
fysisk
fremm
øde

Kursusindhold:
Savner du et overblik over de nyeste funktioner i InDesign, Illustrator og Photoshop? På kurset gennemgår vi de nyeste funktioner i Adobe Creative Cloud 2020
og nogle af de mest spændende nyheder i tidligere versioner af Creative Cloud.
• Opdateringer i Adobe CC 2020
• Nyheder i InDesign, Illustrator og Photoshop
• Hands-on opgaver/øvelser
• Tips og tricks til Adobe pakken
• Kort om de nye programmer i Adobe pakken
• Spørgsmål fra deltagerne
Kursussted: TECHCOLLEGE, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg, Lokale N214
Under kurset vil der være frokost i skolens kantine samt kaffe og eftermiddagskage. Max 16 deltagere.
I samarbejde mellem:

