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

M5 3D Issue: Från PDF till interaktiv
PDF och App. (1 dag)
Kursen riktar sig till alla som snabbt vill kunna omvandla
befintliga PDF dokument till bläddringsbara webbdokument och
även kunna lägga till video, ljud och interaktivitet.
Kursen baseras på webbtjänsten 3D Issue och kräver därför
tecknande av abonnemang.
Förkunskaper
Kursen riktar sig till ansvariga för digital publicering.
Den kräver inga förkunskaper i något program.
3D Issue har ett fristående program för Mac och Windows vilket vi
går igenom under kursen.
Alla kursdeltagare bör ta med en egen PDF-publikation för att
kunna omvandla till interaktiv publikation under kursen.
Mål
Att snabbt och enkelt kunna omvandla befintliga PDF-filer till
interaktiva digitala publikationer för distribution via egen
webbsida, som epub eller innehåll i en app.

• Exportformat: Flash, Html5, iPhone, iPad, Android, Facebook,
PDF, mm
• Förhandsgranskning
• Att bygga den interaktiva publikationen
• Exportera till lokal hårddisk eller export till webbplats.
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
uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer.
Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.

KURSINNEHÅLL
Introduktion till programmet 3D Issue
• Installation och test
• Att skapa ePub eller interaktiv PDF
• Förklaring till menyer och symboler
• Exportmöjligheter: Lokal lagring, export till webbsida.
Att starta en produktion
• Importera PDF; ta bort sidor, disponera om sidor, mm
• Definiera användarprofil och webblayout
• Grundinställningar: Mall, logotype/text, domännamn,
inställningar för Search Engine Optimization (SEO).
Grafiska element och utseende
• Inställningar för hur den bläddringsbara publikationen ska se ut
• Bakgrundsfärg, mall, skuggor, preloader. mm
• Inställningar för läsaren: Inloggning eller friläsning.
Interaktiva element
• Video; inbäddad eller länk
• Ljud; vid sidbyte, backgrund, mm
• Knappar: Gå till sida, länka till hemsida, inforuta, mm
• Skapa kommentarfält för läsaren.
• Skapa bildgalleri
• Skapa skicka-mail objekt
• Skapa innehållsförteckning
• Skapa zoom möjligheter från sida till sida
• Aktivera skriptmöjligheter
Exportera publikationen
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