QUADIENT INSPIRE DESIGNER
AANVULLENDE TRAINING
Quadient Inspire Designer kennis in relatie tot uw documentstromen
Na deze training zijn de deelnemers in staat aanvullende modules van Quadient Inspire Designer
te gebruiken waardoor meer functionaliteit kan worden toegepast in workflows.
Inhoud
De Aanvullende Quadient Inspire Designer training is een vervolg op de basistraining met vaste
onderwerpen. De training is praktisch van opzet en behandelt diverse aanvullende modules waarmee
een complexe workflow ontwikkeld kan worden.
Er worden functies behandeld door gebruik van modules uit onder andere:
•
•
•
•
•

Data Input (o.a. Inspire Native TNO, Data Processing, Data Transformer, Data Group By en
Data Filter)
Lay-out (o.a. Text Styles, Paragraph Styles, External Flow, Variable Placeholders en Charts)
Impositioning (o.a. Text In Rect, Sheet Aligner, Sheet Transformer, Sheet Filter en Sheet Names)
Output (o.a. Test Modules, Test Outputs, Add Empty Page)
External Workflows (o.a. Lay-out Modules, External Variables en OMR Barcodes)

Tevens krijgen de deelnemers ‘Tips & Tricks’ om de verschillende modules zo optimaal mogelijk in te zetten.
Voor wie
De training is bedoeld voor medewerkers die de ‘Quadient Inspire Designer - Basistraining’ hebben gevolgd.
Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen en voorbereiden van automatisch te printen data (onder andere:
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 twee dagen en vindt beide dagen plaats van 9.30 uur tot 15.30 uur.
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: 073 681 51 51
E-mail: pmo@canon.nl
Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV ’s-Hertogenbosch
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