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Layout med InDesign CS Hugo Niels Hansen Hent PDF Denne bog er til dig, der skal lære at lave

nyhedsbreve, foldere, plakater, bøger og meget andet i Adobe InDesign. Du behøver ikke være fortrolig med
desktop publishing (DTP) eller InDesign for at kaste dig ud i denne bog. Layout med InDesign CS er også
rigtig god til de letøvede DTP'ister, som ikke er helt fortrolige med denne version af InDesign. Du lærer bl.a.

at

· indsætte tekst

· lave figursats

· bruge skrifttyper

· drage fordel af skriftformater

· gøre rigtig brug af billeder

· lave spændende layout
Bogen er opbygget på samme måde som indholdet på kurset i Adobe InDesign CS. For de utålmodige er der

en kvikstart indledning, hvor du lærer at opsætte et produktblad, uden at skulle gennemgå hele bogen.
Herefter kan du gå mere i dybden med programmet. Og ikke kun det. Du lærer også om de væsentligste
principper og grundregler inden for DTP, farver og grafisk kommunikation. Bogen er tillige spækket med

trin-for-trin øvelser, for at gøre det lettere at forstå de mange funktioner i Adobe InDesign CS. Om
forfatteren Hugo N. Hansen har haft hundredevis af deltagere på kurser i DTP. Erfaringen fra disse kurser

benytter Hugo til at inspirere og give mange tips i bogen.
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