QUADIENT INSPIRE DESIGNER
UPDATE
De ontwikkelingen van Quadient Inspire Designer gaan in rap tempo en hier wilt u met uw
organisatie natuurlijk ook optimaal van kunnen profiteren. Nieuwe functionaliteiten, verbeterde
performance en gebruiksvriendelijker design zijn allemaal zaken die u kunnen helpen uw huidige
rol nog beter in te vullen. In deze training nemen we u mee in de laatste stand van zaken rondom
Quadient Inspire Designer, zodat uw kennis weer helemaal up-to-date is.
Inhoud en voor wie
De training is praktisch van opzet, waarbij u met oefeningen wordt begeleid en u Inspire Designer in deze
training zult herontdekken. Deze update is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het
ontwerpen en voorbereiden van automatisch te printen data (o.a. CSV en XML) en die hun kennis willen
opfrissen en bijspijkeren. Naast een korte uitleg van de trainer over de basisfunctionaliteit komen tal van
(nieuwe) functionaliteiten aan bod. Onderwerpen met betrekking tot:
•
•
•

•
•

Data Input: leest de data vanuit de databestanden om datavariabelen te creëren (Inspire Native, TNO)
Data Processing Modules: manipuleert de data om zo een geschikte set van variabelen voor een
ontwerp of data-output te krijgen (data transformeren, groeperen en filteren)
Design Input: het inlezen of ontwerpen van documenten met een breed scala aan hulpmiddelen voor
het toevoegen van variabele data gestuurde inhoud (conditionele en herhalende flows, tabellen,
variabele teksstijlen)
Impositioning Modules: verzamelen van documentontwerpen in voorbereiding voor een printmedium
(Text in Rect, Sheet Aligner, Sheet Transformer en Sheet Filter)
Outputs: parameters definiëren voor mediaselectie, beoogde device of outputmethode

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. Op uw eigen locatie
wordt er getraind met maximaal twee personen.
Tijdsduur
Deze opfristraining duurt twee dagen en vindt beide dagen plaats van 9.30 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 u te zorgen voor werkende systemen waarop Quadient Inspire Designer software is geïnstalleerd en/of benaderbaar is. De ruimte dient tevens te zijn voorzien van beamer en flipover.
En, een absolute must, de cursisten dienen de training ongestoord te kunnen volgen.
Meer informatie en aanmelden:
Telefoon: 073 - 6 815 151
E-mail: pmo@canon.nl
Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV ’s-Hertogenbosch
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