PRISMAprepare TRAINING
Document voorbereiding software voor preprint perfectie
Efficiency is een groot goed. Dat geldt vooral bij het voorbereiden van documenten.
De cursus PRISMAprepare voor operators heeft repro- en prepress- medewerkers veel te bieden. Zo
leren zij (digitale) documenten voor te bereiden voor verwerking.
Efficiënt voorbereiden
De sleutelwoorden voor PRISMAprepare zijn:
• Compositie Make Ready : verzamelen van PDF -onderdelen uit digitale en analoge
bronnen.
• Layout Make Ready: vaststellen van de definitieve opmaak van het document.
• Media Make Ready : toekennen van media aan pagina's en onderdelen.
• VDP Make Ready: Variabele data toevoegen aan het document.
• Productie Make Ready: productie optimalisatie, voor de juiste productie - en
nabewerkingsapparatuur kiezen.
Inhoud
De training PRISMAprepare voor operators combineert de theorie met de praktijk. Allereerst wordt
het PRISMAprepare Grafisch User Interface (GUI) uitgelegd met daarin 4 workflow stappen:
paginawerkruimte, documentwerkruimte, VDP-werkruimte en Productie-werkruimte.
Aspecten zoals het toewijzen van materiaal, verbeteren, optimaliseren en versturen van
documenten maken deel uit van het programma. De cursus zal 's ochtends in het teken staan van
theorie afgewisseld met trainingsoefeningen. 's Middags zal er worden ingegaan op uw eigen
workflow. De beschikbaarheid van eigen printopdrachten geniet de voorkeur.
Voor wie
De cursus PRISMAprepare is bedoeld voor repro - en Prepress medewerkers die met PRISMAprepare
gaan werken. Als voorkennis adviseren wij vaardigheid in pc-gebruik met Windows, kennis van
kopiëren en printen en enige kennis van PDF (Portable Document Format).
Waar en wanneer
De training bestaat uit 1 dag bij u op locatie. Deze dag wordt gepland in onderling overleg tussen
u en het Canon Opleidingscentrum. De training wordt gegeven aan maximaal 3 personen.
Faciliteiten
Voor deze training heeft u een pc beschikbaar waarop PRISMAprepare geïnstalleerd is. Om de
training zo praktijkgericht te houden is de koppeling naar en beschikking over een printer
noodzakelijk.
Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en om u (en uw cursisten) aan te melden, kunt u contact opnemen met het
Canon Opleidingscentrum. U kunt een e-mail sturen naar pmo@canon.nl.

