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

M81 Att skapa mervärde för DPS:
Animeringar och interaktivitet (2
dagar)

• Bädda in filer från HTML Stacker, Motion Composer och
BannerZest
• Test av innehåll på olika enheter

Vi går under denna kurs igenom hur man kan skapa mervärde till
sin DPS-produktion i form av animeringar och interaktivitet med
färdiga produktionsverktyg.

KUNSKAP ON DEMAND

Vi visar hur man gör avancerade interaktiva funktioner för digital
publicering med Terem Medias ”HTML Stacker”, samt hur man
enkelt skapar annonser, animationer, och stilrena interaktiva
funktioner för DPS och webb med Aquafadas Motion Composer
(HTML5 och Flash).
Vi visar även hur man snabbt gör enkla banners och bildspel med
Aquafadas BannerZest.
Slutligen visar vi även hur man använder inbyggda ”premium
enrichments” i Aquafadas DPS-plugin för att skapa avancerade
”spel” och andra interaktiviteter utan att behöva lämna InDesign.
Allt detta görs helt utan någon som helst programmering, antingen
direkt i InDesign, eller i respektive verktyg.

Alla kursdeltagare får kursintyg.

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.

Förkunskaper
Tidigare kunskaper i InDesign och produktion för digital
publicering med något DPS-system.
Mål
Att efter kursen ha förståelse för hur man kan använda verktyg för
att skapa animeringar och interaktivitet för digital publicering utan
att kunna programmera.
KURSINNEHÅLL
HTML Stacker från Terem Media
• Skapa layout i InDesign
• Lägga till interaktivitet med HTML Stacker
• Exportera till HTML
Aquafadas Motion Composer
• Skapa nya dokument
• Gränssnittet
• Skapa en "tidslinje" med effekter och övergångar
• Animeringar och interaktivitet
• Ljud och video
• Exportera som Flash och HTML5
Aquafadas BannerZest
• Importera bilder
• Välja mallar
• Modifiera mallen
• Exportera som Flash och HTML5
Aquafadas DPS
• Genomgång av "premium enrichments"
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