Cursusaanbod algemeen

Cursusaanbod Adobe

software + support

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl

Acrobat - Formulieren
Acrobat - Grafisch
Acrobat - Kantoor
After Effects
Animate
Audition
Captivate
Character Animator

Dimension
Illustrator
InDesign
Photoshop
Premiere Pro
RoboHelp
XD

Autodesk 3DS Max
Autodesk AutoCad
Corel Painter
Enfocus PitStop Pro
Esko ArtPro
Facebook bedrijfspagina
Google AdWords
Linkedin bedrijfsprofiel

Maxon Cinema 4D
Trimble SketchUp Pro
Webdesign

Cursusagenda 2019

Genoemde prijzen zijn excl. BTW
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Cursusagenda 2019

Cursus Adobe Acrobat Formulieren
Adobe Acrobat Pro is handig om PDF-bestanden invulbaar als formulier te
maken. We leren u onder meer PDF formulieren te maken en te gebruiken voor
dataverzameling, ondertekening en controles.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

1 dag		
1 dag vanaf

€ 695,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

wo 16 januari 2019

do 17 januari 2019

vr 22 februari 2019

do 21 februari 2019

do 21 maart 2019

vr 22 maart 2019

Eindhoven

Groningen

do 24 januari 2019

di 15 januari 2019

ma 11 februari 2019

di 19 februari 2019

di 26 maart 2019

wo 20 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

ma 21 januari 2019

di 22 januari 2019

vr 15 februari 2019

wo 13 februari 2019

do 28 maart 2019

wo 27 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

PDF-bestanden voor drukwerk
aanleveren. Invulformulieren maken en
PDF-processen van begin tot eind in eigen
beheer houden.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl
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Cursus Adobe Acrobat Grafisch
Adobe PDF en Certified PDF is de industriestandaard voor drukwerkaanlevering.
We leren u alles voor aanmaak en beoordeling. Acrobat Pro en PDF-instellingen
gebruiken en productiviteitwinst behalen.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

1 dag		
1 dag vanaf

€ 695,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

wo 23 januari 2019

do 24 januari 2019

wo 20 februari 2019

di 19 februari 2019

di 26 maart 2019

vr 29 maart 2019

Eindhoven

Groningen

do 17 januari 2019

vr 25 januari 2019

vr 15 februari 2019

di 26 februari 2019

di 19 maart 2019

do 28 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

di 15 januari 2019

vr 18 januari 2019

di 12 februari 2019

do 14 februari 2019

wo 20 maart 2019

vr 22 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

PDF-bestanden voor drukwerk aanleveren
met de juiste instellingen. Invulbare
formulieren maken en PDF-processen van
begin tot eind in eigen beheer houden.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl
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Cursus Adobe Acrobat Kantoor
We leren u efficient werken met PDF. Het lesprogramma bepaalt u zelf in
afstemming met ons. Veelvoorkomende onderwerpen zijn: PDF bewerken,
samenvoegen, scannen en tekstherkenning (OCR), redigeren en beveiligen.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

2 dagen		
1 dag vanaf

€ 890,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

di 15, wo 16 januari 2019

ma 14, di 15 januari 2019

wo 13, do 14 februari 2019

do 14, vr 15 februari 2019

do 14, vr 15 maart 2019

ma 11, di 12 maart 2019

Eindhoven

Groningen

ma 7, di 8 januari 2019

do 17, vr 18 januari 2019

wo 6, do 7 februari 2019

ma 11, di 12 februari 2019

ma 4, di 5 maart 2019

di 12, wo 13 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

do 10, vr 11 januari 2019

wo 9, do 10 januari 2019

do 7, vr 8 februari 2019

di 5, wo 6 februari 2019

do 7, vr 8 maart 2019

wo 6, do 7 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Invulbare, digitale formulieren maken
en beheren. PDF-bestanden aanleveren
voor drukwerk en PDF-processen in eigen
beheer houden.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl
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Cursus Adobe After Effects
Professionele effecten toevoegen aan uw films en animaties, we leren u de
tips & tricks. Denk aan het maken van titels, inkleuringen en special effects. De
cursus is aanbevolen als vervolg op de basiscursus Adobe Premiere Pro.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

1 dag		
1 dag vanaf

€ 695,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

wo 23 januari 2019

do 24 januari 2019

di 19 februari 2019

do 21 februari 2019

vr 29 maart 2019

wo 27 maart 2019

Eindhoven

Groningen

vr 18 januari 2019

vr 25 januari 2019

do 14 februari 2019

di 26 februari 2019

vr 22 maart 2019

di 26 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

do 17 januari 2019

di 15 januari 2019

vr 15 februari 2019

wo 13 februari 2019

di 19 maart 2019

do 21 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Effecten toevoegen aan video met After
Effects en overige plug-ins, zoals 3D,
regen, vuur, sneeuw en rook. Hiernaast
verkrijg je kennis over professionele
nabewerking van video’s.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl
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Cursus Adobe Animate
In de cursus Adobe Animate gaat u diverse animaties maken voor webpublicatie
en apps. Dit kan voor alle devices op Android en iOS. Animate is zeer geschikt
om games, banners, cartoons en infographics mee te maken.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

1 dag		
1 dag vanaf

€ 695,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

di 15, wo 16 januari 2019

do 17, vr 18 januari 2019

ma 11, di 12 februari 2019

wo 13, do 14 februari 2019

ma 11, di 12 maart 2019

wo 13, do 14 maart 2019

Eindhoven

Groningen

do 10, vr 11 januari 2019

wo 16, do 17 januari 2019

do 7, vr 8 februari 2019

do 14, vr 15 februari 2019

wo 6, do 7 maart 2019

di 12, wo 13 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

wo 9, do 10 januari 2019

ma 7, di 8 januari 2019

wo 6, do 7 februari 2019

ma 4, di 5 februari 2019

di 5, wo 6 maart 2019

ma 4, di 5 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Regie in webdesign. Publiceren en
content creatie. Gesprekspartner zijn voor
developers, trainers en webdesigners.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl
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Cursus Adobe Audition
Met Audition gaat u aan de slag om audio op te nemen, te bewerken of te
herstellen. Wij begeleiden u in het manipuleren en mixen van geluid. Ontwikkel
uw eigen radio commercial of voeg effecten toe in een videoclip.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

1 dag		
1 dag vanaf

€ 695,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Inhoudsopgave

Amsterdam

Den Haag

vr 25 januari 2019

wo 23 januari 2019

vr 22 februari 2019

di 19 februari 2019

ma 25 maart 2019

wo 27 maart 2019

Eindhoven

Groningen

wo 16 januari 2019

do 24 januari 2019

wo 20 februari 2019

do 28 februari 2019

do 21 maart 2019

do 28 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

ma 14 januari 2019

do 17 januari 2019

do 21 februari 2019

ma 18 februari 2019

wo 20 maart 2019

di 19 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Redactief audio toevoegen en bewerken
bij content managing. Animaties en
video’s aanvullen met audio clips.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl
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Cursus Adobe Captivate
Tijdens de cursus Captivate maakt u zelf een responsive interactieve
leeromgeving. Het programma wordt toegepast op scholen en in het
bedrijfsleven. Met Adobe Captivate kunt u direct de gebruikersinterface zien.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

2 dagen		
1 dag vanaf

€ 890,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

di 8, wo 9 januari 2019

do 10, vr 11 januari 2019

ma 4, di 5 februari 2019

wo 6, do 7 februari 2019

ma 4, di 5 maart 2019

di 5, wo 6 maart 2019

Eindhoven

Groningen

do 17, vr 18 januari 2019

ma 7, di 8 januari 2019

do 14, vr 15 februari 2019

do 7, vr 8 februari 2019

di 12, wo 13 maart 2019

wo 6, do 7 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

wo 16, do 17 januari 2019

ma 14, di 15 januari 2019

wo 13, do 14 februari 2019

ma 11, di 12 februari 2019

wo 13, do 14 maart 2019

ma 11, di 12 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl

Studiemateriaal inzetten om
collega’s bij te scholen. Producten softwaredemonstraties geven.
Gesprekspartner zijn voor trainers en
opleiders. Gebruik het voor productdemonstraties, quizzen en vaklessen.
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Cursus Adobe Character Animator
Voeg gezichtsuitdrukkingen en bewegingen toe aan zelfgemaakte digitale
personages en afbeeldingen. Leer het karakter te animeren door de ledematen
en het hoofd te bewegen met behulp van sneltoetsen.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

2 dagen		
1 dag vanaf

€ 890,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

do 17, vr 18 januari 2019

ma 14, di 15 januari 2019

do 7, vr 8 februari 2019

wo 13, do 14 februari 2019

ma 11, di 12 maart 2019

wo 13, do 14 maart 2019

Eindhoven

Groningen

wo 9, do 10 januari 2019

di 15, wo 16 januari 2019

di 5, wo 6 februari 2019

do 14, vr 15 februari 2019

do 7, vr 8 maart 2019

di 12, wo 13 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

di 8, wo 9 januari 2019

do 10, vr 11 januari 2019

wo 6, do 7 februari 2019

ma 11, di 12 februari 2019

wo 6, do 7 maart 2019

ma 4, di 5 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Uw eigen animaties ontwerpen en
uitwerken. U kunt ook gezichtsuitdrukkingen en bewegingen direct spiegelen via
een livestream. Animaties gebruiken in
applicaties en webtoepassingen.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl
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Cursus Adobe Dimension
U leert producten te ontwerpen en modelleren om (foto)realistische
3D-afbeeldingen te maken van hoge kwaliteit. Gebruikt het artwork voor
verpakkingsontwerp, productdemo’s en productontwerpen.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

2 dagen		
1 dag vanaf

€ 890,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

ma 14, di 15 januari 2019

do 17, vr 18 januari 2019

do 21, vr 22 februari 2019

ma 18, di 19 februari 2019

do 14, vr 15 maart 2019

di 19, wo 20 maart 2019

Eindhoven

Groningen

wo 9, do 10 januari 2019

wo 16, do 17 januari 2019

ma 11, di 12 februari 2019

di 26, wo 27 februari 2019

wo 13, do 14 maart 2019

ma 18, di 19 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

ma 7, di 8 januari 2019

do 10, vr 11 januari 2019

wo 13, do 14 februari 2019

di 12, wo 13 februari 2019

di 12, wo 13 maart 2019

ma 11, di 12 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Gesprekspartner zijn voor ontwikkelaars
of producenten en ideeën/
doelen omzetten naar realistische
productmodellen.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl
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Cursus Adobe Illustrator
De industriestandaard voor professionele vervaardiging van onder meer
huisstijlen, verpakkingen, posters, je kunt het zo gek niet bedenken. Leer de
fundamenten van het beroemde programma in deze cursus.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

2 dagen		
1 dag vanaf

€ 890,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

do 24, vr 25 januari 2019

di 22, wo 23 januari 2019

do 21, vr 22 februari 2019

di 19, wo 20 februari 2019

wo 20, do 21 maart 2019

do 21, vr 22 maart 2019

Eindhoven

Groningen

di 15, wo 16 januari 2019

wo 23, do 24 januari 2019

di 12, wo 13 februari 2019

wo 27, do 28 februari 2019

ma 18, di 19 maart 2019

wo 13, do 14 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

do 17, vr 18 januari 2019

ma 14, di 15 januari 2019

ma 11, di 12 februari 2019

wo 13, do 14 februari 2019

di 12, wo 13 maart 2019

do 14, vr 15 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Neem de regie bij drukwerkbegeleiding,
werk zelfstandig aan digitale illustraties
en ga professioneel in gesprek met
drukkerijen, reclamestudio’s en
marketingbureaus.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl
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Cursus Adobe InDesign
Brochures, reclamefolders, documentatie, handboeken, e-magazines, ze
worden gemaakt met Adobe InDesign. Zowel voor print als tablet is Adobe
InDesign een wereldwijde industriestandaard.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

2 dagen		
1 dag vanaf

€ 890,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

di 29, wo 30 januari 2019

wo 30, do 31 januari 2019

di 19, wo 20 februari 2019

do 14, vr 15 februari 2019

di 26, wo 27 maart 2019

wo 27, do 28 maart 2019

Eindhoven

Groningen

ma 21, di 22 januari 2019

ma 28, di 29 januari 2019

ma 18, di 19 februari 2019

ma 25, di 26 februari 2019

do 21, vr 22 maart 2019

do 28, vr 29 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

di 22, wo 23 januari 2019

do 24, vr 25 januari 2019

wo 20, do 21 februari 2019

do 21, vr 22 februari 2019

ma 18, di 19 maart 2019

di 19, wo 20 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Regie nemen in drukwerkbegeleiding,
zelfstandig creator en gesprekspartner
zijn voor reclame- en marketingbureaus
en webdesigners. Hiernaast blijft
paginaopmaak in eigen beheer.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl
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Cursus Adobe Photoshop
Beelden bewerken met Adobe Photoshop kan voor werkelijk alles: print,
webdesign, animatie. We leren u in 2 dagen professioneel te werken met het
beroemde programma. U legt een basis voor alle denkbare toepassingen.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

2 dagen		
1 dag vanaf

€ 890,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

wo 16, do 17 januari 2019

do 17, vr 18 januari 2019

di 12, wo 13 februari 2019

do 14, vr 15 februari 2019

wo 13, do 14 maart 2019

do 14, vr 15 maart 2019

Eindhoven

Groningen

ma 7, di 8 januari 2019

di 15, wo 16 januari 2019

di 5, wo 6 februari 2019

wo 13, do 14 februari 2019

di 5, wo 6 maart 2019

di 12, wo 13 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

do 10, vr 11 januari 2019

di 8, wo 9 januari 2019

ma 4, di 5 februari 2019

wo 6, do 7 februari 2019

do 7, vr 8 maart 2019

ma 4, di 5 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

De regie nemen in het bewerken van
content. Drukwerkbegeleiding, zelfstandig
ontwerpen en gesprekspartner zijn voor
reclamestudio’s, ontwerpers en
marketingbureaus.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
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Cursus Adobe Premiere Pro
Bewerk uw filmbeelden tot professionele video’s voor bedrijfspromotie,
commerciële producties, vloggen, instructies (e-learning). U volgt een
praktische kwaliteitstraining die u de belangrijkste principes en details
bijbrengt.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

2 dagen		
1 dag vanaf

€ 890,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

do 17, vr 18 januari 2019

wo 16, do 17 januari 2019

wo 13, do 14 februari 2019

do 14, vr 15 februari 2019

di 19, wo 20 maart 2019

ma 18, di 19 maart 2019

Eindhoven

Groningen

do 10, vr 11 januari 2019

di 29, wo 30 januari 2019

do 7, vr 8 februari 2019

di 12, wo 13 februari 2019

wo 13, do 14 maart 2019

do 21, vr 22 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

wo 9, do 10 januari 2019

di 8, wo 9 januari 2019

di 5, wo 6 februari 2019

do 7, vr 8 februari 2019

ma 11, di 12 maart 2019

do 14, vr 15 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Neem de regie bij videobewerking.
Verrijk uw content met op maat bewerkte
video’s. Ga professioneel in gesprek met
reclamestudio’s en marketingbureaus.

088 - 008 0000
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Cursus Adobe RoboHelp
We leren u dit programma te gebruiken voor het beheren van helpsystemen,
e-learning gebruikshandleidingen en knowledge bases. Uw informatie kan
ontsloten worden via meerdere kanalen rechtstreeks vanuit RoboHelp.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

2 dagen		
1 dag vanaf

€ 890,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

wo 16, do 17 januari 2019

di 15, wo 16 januari 2019

di 12, wo 13 februari 2019

do 14, vr 15 februari 2019

di 12, wo 13 maart 2019

wo 13, do 14 maart 2019

Eindhoven

Groningen

ma 7, di 8 januari 2019

ma 14, di 15 januari 2019

di 5, wo 6 februari 2019

ma 11, di 12 februari 2019

ma 4, di 5 maart 2019

ma 11, di 12 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

do 10, vr 11 januari 2019

di 8, wo 9 januari 2019

do 7, vr 8 februari 2019

wo 6, do 7 februari 2019

wo 6, do 7 maart 2019

di 5, wo 6 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Met de interactieve inhoud van uw
documenten kunt u snel schakelen en
redigeren in divers programma’s.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl
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Cursus Webdesign met html-editor

Amsterdam

Den Haag

Leer de basisprincipes van html en css in Adobe Dreamweaver waardoor
u zelfstandig websites kunt maken en beheren. Kent u de werking van
Dreamweaver, dan kunt u voortaan met alle webeditors overweg.

di 8, wo 9, di 15 jan 2019

wo 9, do 10, do 17 jan 2019

do 7, vr 8, ma 11 feb 2019

wo 6, do 7, wo 13 feb 2019

ma 4, di 5, ma 11 mrt 2019

wo 6, do 7, do 14 mrt 2019

Inclusief een domeinnaam naar keuze met hosting voor 1 jaar.

Eindhoven

Groningen

do 24, vr 25, ma 28 jan 2019

do 10, vr 11, ma 14 jan 2019

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

3 dagen		
1 dag vanaf

€ 1295,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

wo 13, do 14, do 21 feb 2019

ma 4, di 5, di 12 feb 2019

di 19, wo 20, wo 27 mrt 2019

do 14, vr 15, vr 22 mrt 2019

Utrecht

Rotterdam

di 22, wo 23, di 29 jan 2019

ma 21, di 22, ma 28 jan 2019

do 14, vr 15, ma 18 feb 2019

di 12, wo 13, wo 20 feb 2019

wo 20, do 21, wo 27 mrt 2019

do 21, vr 22, vr 29 mrt 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Neem de regie bij het ontwikkelen van
websites. Met kennis van HTML en CSS
kan je in iedere webeditor en CMS aan de
slag.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl
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Cursus Adobe XD
Adobe XD is de alles-in-een tool voor UX designers om de meest uiteenlopende
ontwerpen voor websites en mobiele apps te ontwikkelen. Leer om te werken
met de focus op de gebruikservaring

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

2 dagen		
1 dag vanaf

€ 890,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

do 17, vr 18 januari 2019

ma 14, di 15 januari 2019

do 14, vr 15 februari 2019

di 12, wo 13 februari 2019

do 14, vr 15 maart 2019

di 12, wo 13 maart 2019

Eindhoven

Groningen

do 10, vr 11 januari 2019

wo 16, do 17 januari 2019

wo 6, do 7 februari 2019

ma 11, di 12 februari 2019

di 5, wo 6 maart 2019

ma 11, di 12 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

wo 9, do 10 januari 2019

di 8, wo 9 januari 2019

ma 4, di 5 februari 2019

do 7, vr 8 februari 2019

ma 4, di 5 maart 2019

wo 6, do 7 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl

Van concept naar ontwerp,
gesprekspartner voor webdesigners en
webdevelopers en inzicht krijgen in de
klantervaring. Huidige designers worden
ook UX/UI designers, controle over
ideeën van design tot prototype.
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Cursus Autodesk 3DS Max
De industriestandaard voor 3D modellen.Ontwerp animaties voor
bestaande omgevingen, personages en scènes voor games en films. Vertaal
productdemonstraties en visualisaties naar 3D en virtual reality (VR).

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

2 dagen		
1 dag vanaf

€ 890,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

wo 23, do 24 januari 2019

ma 21, di 22 januari 2019

ma 18, di 19 februari 2019

do 14, vr 15 februari 2019

di 26, wo 27 maart 2019

wo 27, do 28 maart 2019

Eindhoven

Groningen

ma 14, di 15 januari 2019

do 24, vr 25 januari 2019

wo 20, do 21 februari 2019

wo 27, do 28 februari 2019

ma 18, di 19 maart 2019

ma 25, di 26 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

wo 16, do 17 januari 2019

do 17, vr 18 januari 2019

di 19, wo 20 februari 2019

do 21, vr 22 februari 2019

di 19, wo 20 maart 2019

wo 20, do 21 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Neem de regie bij het ontwikkelen van 3D
modellen en ga in gesprek met productontwikkelaars en grafische bureaus. Gebruik uw VR visualities in demonstraties.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl
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Cursus Autodesk AutoCad
Ontwerp- en documentatiesoftware voor technische tekeningen. Gebruik
AutoCad ook voor ideeënuitwisseling in 3D. Importeer de geometrie van een
PDF-bestand in AutoCAD om technische specificaties toe te voegen.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

2 dagen		
1 dag vanaf

€ 890,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

ma 28, di 29 januari 2019

wo 30, do 31 januari 2019

do 21, vr 22 februari 2019

di 19, wo 20 februari 2019

ma 18, di 19 maart 2019

di 19, wo 20 maart 2019

Eindhoven

Groningen

wo 9, do 10 januari 2019

do 24, vr 25 januari 2019

ma 4, di 5 februari 2019

ma 11, di 12 februari 2019

do 7, vr 8 maart 2019

do 21, vr 22 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

ma 7, di 8 januari 2019

do 10, vr 11 januari 2019

wo 6, do 7 februari 2019

di 5, wo 6 februari 2019

wo 6, do 7 maart 2019

di 5, wo 6 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Bouwkundig inzicht verkrijgen, technische
gegevens inzien en verwerken.
Gesprekspartner zijn voor uitvoerders,
aannemers en opdrachtgevers.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
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Cursus Corel Painter
Met verschillende soorten verf en texturen bootst Corel Painter na hoe
bepaalde verf reageert op een canvas. U leert het digitaal naschilderen van
foto’s, portretten, karakters en landschappen. Na de cursus bent u in staat om
alle tools te gebruiken en kunt u een volwaardig meesterwerk creëren.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

1 dag		
1 dag vanaf

€ 695,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

do 17 januari 2019

vr 18 januari 2019

vr 22 februari 2019

wo 20 februari 2019

ma 18 maart 2019

wo 20 maart 2019

Eindhoven

Groningen

vr 25 januari 2019

di 15 januari 2019

di 19 februari 2019

di 26 februari 2019

di 26 maart 2019

di 19 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

do 24 januari 2019

wo 23 januari 2019

do 21 februari 2019

ma 18 februari 2019

ma 25 maart 2019

wo 27 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Afbeeldingen omzetten naar digitale
schilderijen en portretten maken van
foto’s met behulp van alle tekentools.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
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Cursus Enfocus PitStop Pro
Leer automatische controles in te stellen voor PDF bestanden op
kleurgebruik, lettertype en afloop. Optimaliseer de bestanden voor
prepress of webpublicatie. U gaat effectiever werken door het instellen van
controleprofielen en het automatiseren van correcties

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

1 dag		
1 dag vanaf

€ 695,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

wo 16 januari 2019

di 15 januari 2019

ma 18 februari 2019

di 19 februari 2019

wo 27 maart 2019

ma 25 maart 2019

Eindhoven

Groningen

do 24 januari 2019

do 17 januari 2019

do 21 februari 2019

wo 27 februari 2019

di 19 maart 2019

di 26 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

vr 25 januari 2019

wo 23 januari 2019

wo 20 februari 2019

vr 22 februari 2019

wo 20 maart 2019

ma 18 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Meer controle bij het vormgeven en
drukklaar maken van PDF-bestanden.
Geprekspartner voor drukkerijen en
uitgevers.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
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Cursus Esko ArtPro
Esko ArtPro software is ontwikkeld om pre-press verpakkingen te ontwerpen
en optimaliseren. Met de app controleert u het verpakkingsontwerp op
kleurgebruik, lettertype en afloop. U leert ook om bestanden te controleren en
klaar te maken voor de drukker.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

1 dag		
1 dag vanaf

€ 695,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

do 24 januari 2019

vr 25 januari 2019

vr 22 februari 2019

wo 20 februari 2019

ma 25 maart 2019

wo 27 maart 2019

Eindhoven

Groningen

ma 14 januari 2019

di 22 januari 2019

ma 18 februari 2019

do 28 februari 2019

do 21 maart 2019

do 28 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

vr 18 januari 2019

wo 16 januari 2019

do 21 februari 2019

di 19 februari 2019

wo 20 maart 2019

di 19 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Meer controle bij het vormgeven en
drukklaar maken van PDF-bestanden.
Geprekspartner voor drukkerijen en
uitgevers.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
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Cursus Facebook bedrijfspagina
Tijdens de cursus maakt u de bedrijfspagina aan en leert u juiste en nuttige
informatie toe te voegen. Haal alles uit Facebook advertenties met de juiste
klantprofielen. Bereik nieuwe klanten via organische en betaalde middelen en
leer resultaten meten en rapporteren.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

1 dag		
1 dag vanaf

€ 695,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

do 17 januari 2019

wo 16 januari 2019

ma 18 februari 2019

di 19 februari 2019

ma 25 maart 2019

di 26 maart 2019

Eindhoven

Groningen

wo 23 januari 2019

ma 14 januari 2019

vr 22 februari 2019

wo 27 februari 2019

di 19 maart 2019

wo 27 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

ma 21 januari 2019

vr 25 januari 2019

wo 20 februari 2019

do 21 februari 2019

wo 20 maart 2019

do 21 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Facebook bedrijfsmatig gebruiken,
advertenties inzetten en online bereik
vergroten.

088 - 008 0000
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Cursus Google AdWords
Genereer meer omzet uit online verkopen en bereik nieuwe klanten met
betaalde advertenties. Google Adwords is de tool om uw vindbaarheid te
verbeteren. Start tijdens de cursus een campagne en maak gebruik van
advertentiegroepen voor diverse kanalen. Leer de resultaten monitoren.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

1 dag		
1 dag vanaf

€ 695,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

do 17 januari 2019

di 15 januari 2019

di 19 februari 2019

wo 20 februari 2019

do 21 maart 2019

di 19 maart 2019

Eindhoven

Groningen

do 24 januari 2019

vr 18 januari 2019

ma 18 februari 2019

di 26 februari 2019

wo 27 maart 2019

wo 20 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

wo 23 januari 2019

di 22 januari 2019

do 21 februari 2019

vr 22 februari 2019

di 26 maart 2019

ma 25 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Zelfstandig online marketingcampagnes
opzetten en resultaten rapporteren.
Gesprekspartner zijn voor
marketeers, marketingbureaus en
promotiemedewerkers.
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Cursus LinkedIn bedrijfsprofiel
LinkedIn is het platform om vakgenoten te informeren over relevante updates
en releases. Werf nieuwe medewerkers en gebruik uw bedrijfsprofiel als
digitaal visitekaartje. Leer om uw bedrijf professioneel te presenteren aan
(toekomstige) medewerkers, relaties en overige stakeholders.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

1 dag		
1 dag vanaf

€ 695,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

ma 14 januari 2019

di 15 januari 2019

do 7 februari 2019

wo 13 februari 2019

di 12 maart 2019

wo 13 maart 2019

Eindhoven

Groningen

ma 7 januari 2019

vr 18 januari 2019

vr 8 februari 2019

vr 15 februari 2019

di 5 maart 2019

ma 11 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

wo 9 januari 2019

vr 11 januari 2019

wo 6 februari 2019

vr 1 februari 2019

wo 6 maart 2019

ma 4 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

LinkedIn bedrijfsmatig gebruiken om
omzet te verhogen, websiteverkeer te
genereren en personeel te werven.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl
25

software + support

Cursusagenda 2019

Cursus Trimble SketchUp Pro
We leren u de belangrijkste functies voor 3D-ontwerp en beheer. We bieden u
belangrijke tips & tricks en werken aan een bruikbaar eindresultaat. In enkele
dagen kunt u professioneel overweg met het populaire SketchUp Pro.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

2 dagen		
1 dag vanaf

€ 890,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

di 22, wo 23 januari 2019

ma 21, di 22 januari 2019

do 21, vr 22 februari 2019

wo 20, do 21 februari 2019

ma 18, di 19 maart 2019

wo 20, do 21 maart 2019

Eindhoven

Groningen

di 15, wo 16 januari 2019

do 24, vr 25 januari 2019

wo 13, do 14 februari 2019

di 26, wo 27 februari 2019

do 14, vr 15 maart 2019

di 19, wo 20 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

do 17, vr 18 januari 2019

wo 16, do 17 januari 2019

di 12, wo 13 februari 2019

do 14, vr 15 februari 2019

ma 11, di 12 maart 2019

di 12, wo 13 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Ga professioneel in gesprek met
productontwikkelaars en presenteer uw
gemaakte 3D modellen en plattegronden.
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Cursus Maxon Cinema 4D
Maak 3D geanimeerde modellen, realistische graphics en objecten. U leert de
animaties toepassen in cartoons, teken- en animatiefilms. Denk hierbij aan
personages en effecten voor games en films. Optimaliseer scènes met de juiste
belichting en camera posities.

Cursus klassikaal
Cursus op maat		

2 dagen		
1 dag vanaf

€ 890,€ 790,-

Bekijk de cursus online

Cursus op maat

Uw leerdoelen snel in praktijk brengen. Met name geschikt als u duidelijke
resultaten voor ogen heeft. Het cursusprogramma en de randvoorwaarden
stemmen we volledig op uw eisen af in een voorafgaand overleg.
Voordelen
• Uw eigen praktijk centraal		
• Uitgebreid overleg met trainer		
• Studiemateriaal naar keuze		

Amsterdam

Den Haag

do 17, vr 18 januari 2019

ma 14, di 15 januari 2019

do 21, vr 22 februari 2019

di 19, wo 20 februari 2019

wo 20, do 21 maart 2019

di 19, wo 20 maart 2019

Eindhoven

Groningen

ma 7, di 8 januari 2019

wo 16, do 17 januari 2019

wo 13, do 14 februari 2019

ma 18, di 19 februari 2019

ma 11, di 12 maart 2019

ma 18, di 19 maart 2019

Utrecht

Rotterdam

wo 9, do 10 januari 2019

do 10, vr 11 januari 2019

di 12, wo 13 februari 2019

do 14, vr 15 februari 2019

wo 13, do 14 maart 2019

di 12, wo 13 maart 2019

• Cursusdatum naar keuze
• Cursuslocatie naar keuze
• Lunch, locatiewensen naar keuze

Wat u kunt na de cursus
Inhoudsopgave

Neem de regie bij drukwerkbegeleiding,
werk zelfstandig aan digitale illustraties
en ga professioneel in gesprek met
drukkerijen, reclamestudio’s en
marketingbureaus.

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl
27

software + support

PRIJSLIJST ADOBE CC FOR TEAMS - BEDRIJVEN

Omschrijving

Engels
per jaar

Nederlands
per jaar

All Apps CC
After Effects CC
Dreamweaver CC
Illustrator CC
InCopy CC
InDesign CC
Photoshop CC
Premiere Pro CC
Acrobat Pro DC

€ 814,€ 349,€ 349,€ 349,€ 58,€ 349,€ 349,€ 349,€ 174,-

€ 839,€ 359,€ 359,€ 359,€ 59,€ 359,€ 359,€ 359,€ 179,-

Populairste apps:

Software aanbod Adobe
Uitleg over Adobe CC-licenties en lidmaatschap

Adobe apps zijn per aankoop te voorzien van 2 activaties (bedoeld voor 1x
werkplek en 1 x thuis-pc of laptop) en activaties voor mobiele apparaten.
Uw licenties (de aangekochte apps) behoren tot het jaarlidmaatschap voor
uw organisatie, het ‘Adobe CC for Teams’ lidmaatschap.
•

Voegt u gedurende uw lidmaatschapsjaar nieuwe licenties toe, dan
betaalt u enkel het aantal maanden tot aan de verlengdatum van uw
lidmaatschap.

•

Verlengen van uw jaarlijkse licenties is niet verplicht. Deze vervallen
automatisch indien er geen verlengingsopdracht is. DOESUM herinnert
u tijdig aan uw verlengingsmogelijkheden.

PRIJSLIJST ADOBE CC FOR TEAMS - EDU/NON-PROFIT

Omschrijving

Engels
per jaar

Nederlands
per jaar

All Apps CC
After Effects CC
Dreamweaver CC
Illustrator CC
InCopy CC
InDesign CC
Photoshop CC
Premiere Pro CC
Acrobat Pro DC

€ 407,€ 174,€ 174,€ 174,€ 58,€ 174,€ 174,€ 174,€ 174,-

€ 419,€ 179,€ 179,€ 179,€ 59,€ 179,€ 179,€ 179,€ 179,-

Populairste apps:

Activatie en gebruik van de software

Adobe CC-software draait volledig zelfstandig op uw fysieke machine(s),
en dus niet in de cloud. Als u wilt, kunt u online instellingen en bestanden
opslaan en delen. Die functionaliteiten worden doorlopend uitgebreid.
Per licentie wijst u een e-mailadres van een gebruiker toe. Op dat
e-mailadres ontvangt de gebruiker een link om de software te installeren
en te activeren. Licenties en gebruikers zijn eenvoudig te beheren in uw
webbrowser.
Inhoudsopgave

088 - 008 0000
info@doesum.nl
www.doesum.nl

Genoemde prijzen zijn excl. btw

Onderwijs en non-profit

Voor onderwijs en non-profitorganisaties zijn ‘apparaatlicenties’ beschikbaar. Deze worden
maximaal op 1 systeem geactiveerd, zonder e-mailadres en Adobe ID. Er is al een ‘All Apps’
apparaatlicentie voor € 299,- per jaar. Het beheer is echter complexer en bedoeld voor grotere
aantallen.
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