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

M47 Enfocus PitStop Professional (1
dag)
Enfocus PitStop är det mest avancerade programmet för att
kontrollera PDF-dokument. Idag krävs en säker hantering av PDFflöden för att kunna garantera att slutresultatet blir som kunden har
tänkt sig. Med PitStop Professional (PP) kan användaren
kontrollera enskilda dokument och korrigera felaktigheter.
Kursen riktar sig till alla företag som vill öka säkerheten i PDFflöden.
Förkunskaper
Allmän datorvana , kunskap i produktionsflöde och PDF-format.

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

Mål
Efter kursen ska kursdeltagaren kunna kontrollera och fixa
eventuella fel i PDF-dokument.
KURSINNEHÅLL
Introduktion
• Hur ett digitalt dokument är uppbyggt
• Antal element som kan och bör kontrolleras
Acrobat och PDF-dokument
• Strukturen i PDF
• Versioner av PDF kontra versioner av Acrobat
• PDF Lib-versioner
• Typer av PDF: Inställningar och genomgång
Typsnittsgrund
• Typ 1, TrueType och OpenType
Att kontrollera PDF
• Genomgång av PitStop Professional
• Att fixa fel i PDF-dokumentet med PP
• Att ändra och byta ut element i PDF
Automatisering av kontroll
• Kontrollera och fixa typsnitt
• Kontrollera och fixa upplösningar i bilderna
• Kontrollera och fixa färg
• Att skräddarsy kontrollsystemet för olika ändamål: Webb,
tabloid, bestruket
• Att skapa Actions i PitStop
Pitstops rapportering
• Genomgång av olika felmeddelanden och inställningar mot
rippens funktioner. Vad som bör åtgärdas och vad som inte
behöver åtgärdas
Alla kursdeltagare får kursintyg.
KUNSKAP ON DEMAND
Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande
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