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

M34 Metadata med Bridge och
InDesign, halvdag (1 dag)

uppkoppling till dig/er via Skype eller
Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.

Teamviewer.

Vi pratar metadata, och vad det kan användas för. Vi visar hur du
använder metadata i Bridge för att organisera dina filer, och märka
upp dokument för smidigare arbetsflöde.
Vi visar också hur du kan hämta in Metadata automatiskt till
importerade filer i InDesign, och hur man kan utnyttja funktionen
för att automatiskt uppdatera information i dokumentet.
Vi visar också hur metadata behandlas vid export till PDF i
InDesign.
Förkunskaper
Goda kunskaper i InDesign ett krav.
Mål
Att efter kursen kunna effektivt organisera dokument och
automatisera import av information från metadata till layouter i
InDesign.
KURSINNEHÅLL
Metadata i Bridge
• Metadata som följer med olika filer
• Fylla på extra metadata för filer
• Märka med nyckelord eller andra märktaggar
• Sortera och söka efter filer baserat på metadata
• Skapa dynamiska "samlingar" för enkel filhantering i projekt
• Välja ut filer till ett projekt på smidigaste sätt
Metadatahantering i InDesign
• Mini Bridge, och att använda "samlingar" från Bridge
• Live bildtext i InDesign för automatisk import av Metadata
• Uppdatera info från ny metadata i länkpanelen
• Dokumentmetadata i InDesign
• Exportera till PDF med bibehållen metadata
Alla kursdeltagare får kursintyg.
KUNSKAP ON DEMAND
Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande
alternativ:
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
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