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

M84 Workshop Adobe DPS (2 dagar)
Publicering för tablets (iPad, Android) blir en del av vårt grafiska
produktionsflöde. Lika självklart som publicering för tryck och för
web.
Lär dig använda Adobes nya funktioner för publicering till tablets.
Skapa snygga magasin som utnyttjar enheternas format och
funktioner till max med ett användarvänligt gränssnitt.
Jobba i InDesign på normalt sätt, och berika dina sidor med
interaktivitet, och testa din publikation på en tablet-enhet.
På kursen använder vi senaste versionen av InDesign
Kursen kan kompletteras med M89: Distribution appar- Från App
till Store
Förkunskaper
Datorvana. Tidigare kunskaper i InDesign är ett krav.

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.

Kursen är en workshop där du arbetar självständigt med eget
material och därför vill vi att du tar med allt material för din
produktion. Det är även bra om du i förväg tänker igenom din
produktion, och har all text och bilder för varje artikel klart, så att
produktionen går så smidigt som möjligt. Ta även med ev.
filmmaterial, så att du kan berika sidorna med video.
Mål
Att efter kursen ha ett färdigt exempel på ett magasin som ni kan
visa upp för andra, som exempel på hur just erat magasin kan se ut
som tablet-magasin, och dessutom ha en klar bild om hur
produktionen går till.
KURSINNEHÅLL
Intro till systemet
• "Folio builder", och skapa folios
• Sidstorlekar och andra tips för produktionen
• "Overlay creator" för att berika sidorna med extra interaktivitet
• Förhandsvisa på skärmen och på en fysisk Tablet-enhet
Interaktiviteter
• Video och ljud
• Objektlägen och bildspel
• Hyperlänkar
• Bildsekvens
• Panorama
• Webbinnehåll och import av HTML5 för extra funktionalitet
• Panorera och zooma
Produktion
• Egenhändig produktion med eget material
DPS App Builder
• Skapa appar med DPS App Builder
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