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InDesign CC – Layout & Publicering Daniel Riegels Hent PDF Kom godt i gang med Adobe InDesign CC.
Du guides igennem alt fra oprettelse af dit første dokument, til hvordan du får det bedste resultat ved

publicering af færdige bøger, e-bøger, brochurer, plakater, visitkort mm. Find nemt rundt i brugerfladen og
dens værktøjer, og lær at skabe enestående layout med tekst, billeder, grafiske elementer og farver i både en-

og flersidede dokumenter. Du kan endda skabe interaktive PDF dokumenter.

Lær om de programfaciliteter, der gør arbejdet med store dokumenter lettere, herunder bl.a. mastersider,
indholdsfortegnelse, fodnoter, stavekontrol og tastaturgenveje. Få tips og tricks til design af tryksager såsom

foldere, plakater, magasiner, aviser og bøger.

Med Creative Cloud er det nemt at arbejde på tværs af computer, mobilenheder samt andre Adobe-
programmer for at skabe kreative filer, og vi viser dig hvordan.

 

Kom godt i gang med Adobe InDesign CC. Du guides igennem alt
fra oprettelse af dit første dokument, til hvordan du får det bedste
resultat ved publicering af færdige bøger, e-bøger, brochurer,
plakater, visitkort mm. Find nemt rundt i brugerfladen og dens
værktøjer, og lær at skabe enestående layout med tekst, billeder,

grafiske elementer og farver i både en- og flersidede dokumenter. Du
kan endda skabe interaktive PDF dokumenter.

Lær om de programfaciliteter, der gør arbejdet med store
dokumenter lettere, herunder bl.a. mastersider, indholdsfortegnelse,
fodnoter, stavekontrol og tastaturgenveje. Få tips og tricks til design
af tryksager såsom foldere, plakater, magasiner, aviser og bøger.

Med Creative Cloud er det nemt at arbejde på tværs af computer,
mobilenheder samt andre Adobe-programmer for at skabe kreative

filer, og vi viser dig hvordan.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=InDesign CC – Layout & Publicering&s=dkbooks

