QUADIENT INSPIRE DESIGNER
BASISTRAINING
Quadient Inspire Designer kennis in relatie tot uw documentstromen
Na deze training zijn de deelnemers in staat workflows te ontwerpen waardoor automatisch
documenten gegenereerd kunnen worden. De deelnemers gaan lay-outs maken, documenten
testen en gereed maken voor het printen en voor elektronische input.
Inhoud
De ‘Quadient Inspire Designer – Basistraining’ is praktisch van opzet. De meest elementaire basis
functionaliteiten worden behandeld om zo de Quadient Inspire Designer-workflowstructuur en
-functionaliteiten goed te begrijpen. Tijdens de training zal de deelnemer middels een case, complexe workflows ontwikkelen in de vorm van een Workflow Definition. Met een Workflow Definition kunnen automatisch
documenten gegenereerd worden. Een Workflow Definition bestaat uit een of meerdere Data Input-modules,
Lay-out-modules en Output-modules. Optioneel kunnen er modules toegevoegd worden zoals Preprocessing,
Impositioning en extra Output-modules. Preprocessing-modules worden gebruikt om de data voor te
bewerken. Lay-out-modules dienen voor de opmaak van de data. Impositioning-modules kunnen worden
toegepast om de paginastroom achteraf na te bewerken. Output-modules dienen om media- en/of
device-specifieke instellingen met de pagina’s mee te sturen.
Voor wie
Deze training is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en voorbereiden
van automatisch te printen data (o.a. XML, CSV, Fixed Length Fields). Zij werken nauw samen met collega’s
die deze variabele data aanleveren.
Waar en wanneer
De training vindt plaats in een van de trainingslokalen van Canon Nederland N.V. in ’s-Hertogenbosch of op
uw eigen locatie. Dit wordt gepland in onderling overleg met uw organisatie en Canon. Indien de training
plaatsvindt bij Canon Nederland, is het aantal deelnemers maximaal vier personen, twee personen per
organisatie. Op uw eigen locatie wordt er getraind met maximaal twee personen.
Tijdsduur
De training duurt drie dagen en vindt alle dagen plaats van 9.30 uur tot 15.30 uur. De training kan aangevuld
worden met de ‘Quadient Inspire Designer – Aanvullende training’ van twee dagen.
Goed om te weten
Indien de training bij Canon plaatsvindt, zorgt Canon voor een goede trainingslocatie. Wanneer op uw eigen
locatie wordt getraind, dient de klant te zorgen voor werkende systemen waarop Quadient Inspire Designer
software is geïnstalleerd en/of benaderbaar is en voor een rustige ruimte voorzien van beamer en flipover.
En, een absolute must, de cursisten dienen de training ongestoord te kunnen volgen.
Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie neemt u contact op met Canon Nederland.
Telefoon: 073 6 81 5 1 51
E-mail: pmo@canon.nl
Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV ’s-Hertogenbosch
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