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

M4 Photoshop på en heldag: Nyheter
(1 dag)

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

Kursen vänder sig till dig som redan jobbar i programmet och vill
lära dig mer om de nya funktionerna i Photoshop. Vi behandlar nya
funktioner och verktyg, olika bildformat och deras
användningsområden, och ger tips för ett effektivare arbetssätt.

1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om
önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer
med offert.

Förkunskaper
Deltagaren bör ha datorvana och dessutom vara bekant med
programmets grundfunktioner.

2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter,
Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för
kunskapsområden.

Mål
Att efter kursen ha god förståelse för hur Adobe Photoshops nya
version fungerar och kunna skapa och slutföra egna projekt i
programmet.

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.

KURSINNEHÅLL
Nyheter i gränssnittet
• Nya prestandaförbättrande funktioner
• Ändringar i gränssnittet från tidigare versioner
• Kontrollpanelen för "justeringar" och "masker"
• Kortkommandon
• Jobba med "arbetsytor"
• Programram (OS X), och visualisering i rutnät
Förbättrat
• Nyheter i verktyg och andra småförbättringar
• Nyheter i autojusteringen av lager
• Utskriftsfunktionen
Nytt
• Reducering av skakningsoskärpa
• Importera/exportera inställningar och resurser
• Förbättrade autokorrigeringar
• Avancerad lagerhantering
• Linskorrigeringar
• Pennor och penslar
• "Innehållsmedvetenhet"
• Förbättrad beskärning och skalförändring
• Hantering av objekt, med fyllning och kantlinje
• Nya filter, och Camera RAW-filter
• Typografimallar
• Scriptade mönster
• Videoredigering
Nyheter i Adobe Bridge
• Nyheter i samarbetet med Adobe Bridge
• Ändringar i Mini Bridge
Förbättrad råbildshantering
• Nytt sätt att hantera korrigeringsreglagen
• Förbättrade verktyg
Alla kursdeltagare får kursintyg.
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