Kursinnehåll från EPS Mediautbildning
För fler kurser, gå till mediautbildning.nu

M14 Mallhantering i InDesign (2
dagar)
Lär dig skapa mallar för en mer effektiv produktion i InDesign, och
för att få en enhetlig layout och typografi i dina dokument.
Du lär dig att skapa, applicera, importera och skapa
kortkommandon för dina mallar, och även att knyta ihop alla
mallar i ett malldokument.
Förkunskaper
Grundkunskaper i InDesign är bra, men inte ett krav.
Mål
Att efter kursen kunna skapa och underhålla ett totalt
malldokument som innehåller alla resurser som behövs för
produktionen, som ex.v. typografimallar, objektmallar, mallsidor
m.m. för att underlätta för producenterna

• Länkade tabeller med låsta format
Bibliotek
• Skapa egna biblioteksfiler
• Jobba med biblioteksfunktionen
Mallsidor
• Skapa mallsidor
• Hierarkiska mallsidor
• Applicera mallsidor
• Spara mallsidor
• Importera mallsidor
Malldokument
• Spara malldokument som innefattar allt ovan för att få en total
mall (skelettdokument), och för att förhindra oförutsedd
översparning av mallarna
Alla kursdeltagare får kursintyg.

KURSINNEHÅLL

KUNSKAP ON DEMAND

Typografimallar
• Allmänna typografiinställningar
• Styckeformat
• Teckenformat
• Kortkommandon
• Kapslade format
• GREP-format
• Spara typografibibliotek
• Importera typografibibliotek
• Montera text med formatöversättning
• Länkade textfiler med formatöversättning

Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande
alternativ:

Färgbibliotek
• Grunder i färghantering
• Spara färgbibliotek
• Importera färgbibliotek
• Dela färgbibliotek mellan Adobe-applikationerna

1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om
önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer
med offert.
2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter,
Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för
kunskapsområden.
Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hurgör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan
skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för
uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer.
Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.

Objektformat
• Skapa objekt (ramar, illustrationer)
• Inställningar för olika ramtyper
• Baslinjeraster för textramar
• Effekter
• Skapa objektformat
• Kortkommandon
• Spara objektformat
• Importera objektformat
Tabellformat
• Tabellhantering och formatering
• Tabellformat
• Cellformat
• Kortkommandon
• Spara tabellformat
• Importera tabellformat
• Importera tabeller och applicera format
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