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Wat staat er op de cd

Lesbestanden ... êh nog veel meer
Op de cd Adobe InDesign CS4 Classroom in a Bookstaan de lesbestanden die u nodig
hebt voor het uitvoeren van de oefeningen in dit boek, alsook andere inhoud om nog

meer over Adobe InDesign CS4 te weten te komen en er nog efficiënter en gemakkelij-

ker mee te kunnen werken. De volgende afbeeldingen geven de inhoud van de cd sche-

matisch weer, zodat u de bestanden die u nodig hebt, gemakkelijk kunt vinden.

Lessen

Elke les heeft zijn e¡gen map in
de map Lessons. Voordat u aan
een les begint, kopieert u de
bijbehorende lesmap naar uw
harde schijf.

\
Adobe Press

ln de map Adobe Press
v¡ndt u lnformat¡e over
andere t¡tels van Adobe
Press, die alle producten
van Adobe beslaan.

\
AdobeCeftified
lnformatie over hoe u een
Adobe Cert¡fred Expert of
lnstructor kunt worden
vindt u in de map Adobe
Cert¡fied.

AdobeTV
Bezoek het HowTo-kanaal op
AdobeTVvoor honderden
instructiefi lmpjes over de
Create Su¡te 4-producten van
Adobe en nog veel meer.

\

Ë Ë

Gommunity Help \
Een nieuwe geintegreerde
online omgeving met t¡ps
en trucs en ondersteun¡ng,
alsook een âangepaste
zoekmachine die de meest
relevante informat¡e levert,

\
C54 Resource Center
ln de map C54 Resource
Center vindt u lnformat¡e
over titels van Peachpit
Press over CS4-producten.
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Aan de slag

Welkom bij Adobe InDesign CS4, een krachtig ontwerp- en productiepro-
gramma dat nauwkeurige, bestuurbare en naadloze integratie biedt met
andere professionele grafische software van Adobe. Met InDesign kunt u
professionele full-colordocumenten in grote oplagen maken op commerci-
ele kleurenpersen, ofdeze afdrukken naar een groot aantal uitvoerappara-
ten en indelingen, zoals desktopprinters en afbeeldingsapparaten met hoge

resolutie. U kunt ook dynamische documenten maken met knoppen, hyper-
links en paginaovergangen en deze exporteren als Adobe Flash-bestand, of
als PDF-bestand (Portable Document Format) met bladwijzers, hyperlinks,
knoppen, films en geluidsclips. Bovendien kunt u uw documenten converte-

ren voor gebruik op internet door lay-outs naar XHTML of XML te expor-
teren.

Schrijvers, artiesten, ontwerpers en uitgevers kunnen communiceren met
een breder publiek dan ooit tevoren en via een ongekende verscheidenheid

aan media. InDesign ondersteunt deze visie door de naadloze integratie met
andere Creative Suite 4-toepassingen.

Over Classroom in a Book
Adobe InDesign CS4 Classroom in a Book is een onderdeel van de officiële
cursusreeks voor de Adobe graphics and publishing software van Adobe

Systems, Inc.

De lessen zíjnzo ontworpen dat u in uw eigen tempo kunt leren. Als u
Adobe InDesign CS4 nog niet kent, leert u de grondbeginselen die u dient
te beheersen om met het programma te kunnen werken. Wie al eerder met
Adobe InDesign CS4 heeft gewerkt, vindt in Classroom in a Bookvele ge-

avanceerde functies, waaronder tips en technieken voor het werken met de

nieuwste versie van InDesign.

Elke les bevat stapsgewijze instructies voor het creëren van een specifiek

project. U kunt het boek van het begin tot het einde volgen, ofalleen de les-

sen doornemen die u interesseren en die u nodig hebt. Elke les wordt afge-

sloten met een samenvatting van wat u hebt geleerd.



Vereisten
Voordat u begint met Adobe InDesign CS4 Classroom in a Book, dient u te weten hoe

uw computer en het besturingssysteem werken. U dient te weten hoe u de muis, de

standaardmenu's en -opdrachten gebruikt, en ook hoe u bestanden opent, opslaat en

sluit. Als u deze technieken eerst wilt doornemen, raadpleegt u de gedrukte of online
documentatie bij uw besturingssysteem.

De software ¡nstalleren
Controleer voordat u begint met Adobe InDesign CS4 Classroom in a Book, of uw
systeem correct is ingesteld en ofu de juiste software en hardware hebt geïnstalleerd.

U dient de software Adobe InDesign CS4 afzonderlijk aan te schaffen. Voor volledige

instructies over het installeren van de software raadpleegt u het bestand Adobe InDesign
CS4 Lees mij op de toepassings-dvd of op het web op de site www.adobe.nl/support.

De lettertypen van Classroom ¡n a Book installeren

In de lesbestanden van Classroom in a Book worden lettertypen gebruikt die worden
geleverd bij Adobe InDesign CS4. Enkele lettertypen kunt u vinden op de product-
dvd, andere worden met InDesign geïnstalleerd.Deze lettertypen worden op de vol-
gende locaties geïnstalleerd:

¡ Windows: Iopstartschijf]\Windows\Fonts\.

¡ Mac OS: Iopstartschijf]/Bibliotheek/Fonts/.

Voor meer informatie over lettertypen en installatie raadpleegt u het bestand Adobe
InDesign CS4 Lees mij bij uw product.

De bestanden van Classroom in a Book kopiëren

Op de cd bijAdobe InDesign CS4 Classroom in a Bookvindt u mappen die alle elek-

tronische bestanden voor de lessen bevatten. Elke les heeft een eigen map; u dient
deze mappen naar uw harde schijf te kopiëren om de lessen te kunnen voltooien. Als
u ruimte op uw schijf wilt besparen, kunt u alleen de map die u nodig hebt voor de les

waaraan u gaat werken installeren en deze verwijderen wanneer u de les af hebt.

Voer onderstaande stappen uit om de lesbestanden van Classroom in a Book te instal-
leren:

1 Plaats de cd bij Adobe InDesign CS4 Classroom in a Book in uw cd-romstation.

2 Maak een map op uw harde schijf en noem deze InDesignCIB.



3 Voer een van de volgende handelingen uit:

¡ Kopieer de map Lessons van de cd naar de map InDesignCIB.

o Kopieer alleen de lesmap die u nodig hebt naar de map InDesignCIB.

Het voorkeurenbestand van lnDesign opslaan en terugplaatsen

Het InDesign-voorkeurenbestand bewaart programmavoorkeuren en standaardin-
stellingen, zoals instellingen voor gereedschappen en de standaard maateenheid. Om
ervoor te zorgen dat de voorkeuren en standaardinstellingen van uw Adobe InDesign
CS4-programma overeenkomen met de instellingen die in dit boek worden gebruikt,
dient u het huidige InDesign-voorkeurenbestand te verplaatsen naar een andere lo-
catie voordat u met de lessen begint. Wanneer u klaar bent met het boek, kunt u het

bewaarde InDesign-voorkeurenbestand terugplaatsen in de oorspronkelijke map,

waardoor de voorkeuren en standaardinstellingen die werden gebruikt voordat u met
de lessen begon worden hersteld.

Voer onderstaande stappen uit om het huidige voorkeurenbestand van InDesign op te

slaan:

1 Sluit Adobe InDesign CS4 af.

2 Zoekhetvoorkeurenbestandvan InDesign.

o In Windows vindt u dit bestand in de map Documents and Settings\[gebrui-
kersnaaml \Application Data\Adobe\InDesignVersion 6.0\ [taal] .

, Indien in Windows de map Application Data islterborgen, kiest u Mapopties in het menu
Extrø, klikt u op de tab Weergave en vervolgens selecteert u Verborgen bestanden en mappen
weergeven. Klik op OK om het diøloogvenster Mapopties te sluiten en de wijzigingen te bewaren.

o In Mac OS vindt u het InDesign-voorkeurenbestand in [gebruikersnaam]/
Library/Preferences/Adobe/InDesign/Version 6.0/ [taal] .

3 Sleep het InDesign-voorkeurenbestand naar een andere map op uw harde schijf.

Wanneer u InDesign CS4 start nadat u het InDesign-voorkeurenbestand naar een an-

dere map hebt verplaatst, wordt automatisch een nieuw InDesign-voorkeurenbestand
aangemaakt en worden alle voorkeuren en standaardinstellingen opnieuw ingesteld op

de oorspronkelijke fabrieksinstellingen

Voer onderstaande stappen uit om het opgeslagen InDesign-voorkeurenbestand terug
te plaatsen nadat u de lessen hebt voltooid:

1 Sluit Adobe InDesign CS4 af.

2 Zoekuw opgeslagen InDesign-voorkeurenbestand en sleep het terug naar de oor-
spronkelijke map om het huidige InDesign-voorkeurenbestand te vervangen.



Aanvullende informatie
Adobe InDesign CS4 Classroom in a Book is niet bedoeld ter vervanging van de docu-
mentatie die bij het programma wordt geleverd, het is evenmin bedoeld als naslagwerk

over alle functies in InDesign CS4. In dit boek worden alleen de opdrachten en opties

uitgelegd die in de lessen worden gebruikt. Raadpleeg de volgende bronnen voor uitge-
breide informatie over programmafuncties:

o Adobe InDesign CS4 Community Help, die u kunt weergeven door Help ) In-
Design Help te kiezen. Hulp van gebruikersgemeenschappen is een geïntegreerde

online omgeving waarin u aanwijzingen, inspiratie en ondersteuning kunt vinden.
Hier kunt u gericht zoeken in door deskundigen geselecteerde, relevante inhoud op

Adobe.com en daarbuiten. Community Help bevat inhoud van zowel Adobe Help,
Ondersteuning, Design Center, Developer Connection als Forums - evenals coole

online community-inhoud zodat gebruikers moeiteloos de beste en meest recente

bronnen kunnen vinden. U hebt toegang tot tutorials, technische ondersteuning,
online producthelp, video's, artikelen, tips en technieken, blogs, voorbeelden en

nog veel meer.

o In het Adobe InDesign CS4 Ondersteuningscentrum vindt u of bladert u naar on-
dersteuning en lesinhoud op de website van Adobe. Bezoek de site www.adobe.nl/
support/indesign/.

o Bij Adobe TV vindt u programma's over Adobe-producten, waaronder een kanaal
voor grafisch ontwerpers en een How To-kanaal ðathonderden frlms bevat over

InDesign CS4 en andere producten uit de Creative Suite 4-productreeks. Bezoek de

site http ://tv.adobe.com/.

Probeer ook deze nutt¡ge koppelingen:
o De InDesign CS4-product homepage op www.adobe.nliproducts/indesign/.

o InDesign-gebruikersforums op www.adobe.com/support/forums/ voor peer-to-
peer discussies over Adobe-producten.

o InDesign Exchange op www.adobe.com/cfusion/exchange/ voor onder meer ex-

tensies, functies, code en meer.

o InDesign plug-ins op wwwadobe.com/products/plugins/indesign/.

Adobe-certificering
Het Adobe-programma is ontwikkeld om Adobe-klanten en trainers te helpen bij het
verbeteren en promoten van hun vaardigheden met de Adobe-producten. Er zijnvier
certificaatniveaus:



o Adobe Certified Associate (ACA);

o Adobe Certifled Expert (ACE);

o Adobe Certifred Instructor (ACI);

o Adobe Authorized Training Center (AATC).

Het Adobe Certified Associate (ACA) certificaat garandeert dat individuen vaardighe-

den hebben op beginnersniveau voor het plannen, ontwerpen, opzetten en onderhou-

den van effectieve communicatie met gebruikmaking van verschillende vormen van

digitale media.

Met het Adobe Certified Expert-programma kunnen ervaren gebruikers hun kwali-

frcaties opwaarderen. U kunt Adobe-certifrcering gebruiken als katalysator voor een

salarisverhoging, het vinden van een baan ofhet promoten van uw expertise.

Als u instructeur op ACE-niveau bent, kunt u middels het Adobe Certifled Instructor-

programma uw vaardigheden een niveau verder verhogen en hebt u toegang tot een

omvangrijke reeks Adobe-bronnen.

Bij Adobe Authorized Training Centers geven Adobe Certified Instructors onderwijs

in Adobe-producten. Een overzicht van AATC's is beschikbaar op de website http:ll
partners.adobe.com.

Voor informatie over het Adobe Certifred-programma bezoekt u wwwadobe.com/

support/certification/main.html.

Controleren of er updates beschikbaar ziin
Adobe voorziet regelmatig in updates van software. U kunt deze updates op eenvou-

dige wijze verkrijgen met Adobe Updater. U hebt hiervoor wel een actieve internetver-

binding nodig.

1 In InDesign kiest u Help > Updates. De Adobe Updater controleert automatisch of

er updates beschikbaar zijn voor uw Adobe-software.

2 Selecteer in het dialoogvenster Adobe Updater de updates die u wilt installeren en

klik vervolgens op Updates downloaden en installeren om ze te installeren.

O KIik op Voorkeuren om uw yoorkeuren voor toekomstige updates in te stellen. Selecteer hoe

yaak u Adobe Updater wilt laten controleren of er updates beschikbøar zijn, de toepassingen die

u wilt bijwerkei en of deze øutomatisch moeten worden gedownload. Klik op OK om de nieuwe

in stellingen te b eve stigen.



Met de intuïtieve interface van InDesign CS4 kunt u op
eenvoudige wijze uitdøgend drukwerk en interactieve pagina,s
zoals die hierboven maken. Het is belangrijk dat u het werkgebied
van InDesign kent zodat u de krachtige mogelijkheden voor
lay-out en design volledigkunt benutten. Het werkgebied bestaat
uit de Toepassingsbalk, het Regelpaneel, het documentvenster, de
menvt's, het pløkbord, het deeluenster Gereedschappen en øndere
deelvensters.



1 De werkruimte
leren kennen

Lesoverzicht
In deze les leert u:

o werken met gereedschappen;

o de Toepassingsbalk en het Regelpaneel gebruiken;

o documentvenstersbeheren;

o werken met deelvensters;

. uw eigen aangepaste werkruimte opslaan;

o de weergave van het document vergroten en verkleinen;

o door een document navigeren;

. contextmenut gebruiken.

Deze les duurt ongeveer 45 minuten.
Ø



Aan de slag
In deze les gaat u oefenen hoe u het werkgebied gebruikt en door enkele paginat navi-
geert van Check Magazine, een publicatie voor drukwerk en online gebruik. Dit is de
voltooide versie van het document, die u alleen gaat gebruiken om de InDesign cs4-
werkruimte te leren kennen - u gaat geen tekst of illustraties wijzigen of toevoegen.

Plaats een kopie van de bronbestanden van deze les op uw yaste schijf als u dit nog niet hebt
gedaøn. U vindt de bestanden op de cd die is geleverd bij Adobe nneiígn CS4 Classroom in a
Book. Zie'De bestønden van classroom in a Book kopiëren' in de inleidiig.

1 Om ervoor te zorgen dat de voorkeuren en standaardinstellingen van uw Adobe
InDesign CS4-programma overeenkomen met de instellingen die in deze les wor-
den gebruikt, verplaatst u het InDesign-voorkeurenbestand naar een andere map.
Volg hierbij de procedure in'Het voorkeurenbestønd van InDesign opsløan en terig-
pløatsen' in het hoofd stuk Aan de sløg'.

2 start Adobe InDesign cs4. om ervoor te zorgen dat de deelvensters en menu-
opdrachten overeenkomen met de instellingen die in deze les worden gebruikt,
kiest u Venster > Werkruimte [Geavanceerd], en dan kiest u Venster ) Werkruimte
) Geavanceerd opnieuw instellen.

3 Kies Bestand ) openen en open het bestand Ol_start.indd in de map InDesign-
clB/Lessons/Lesson-01 op de vaste schijf. schuif omlaag om pagina 2 van het do-
cument te bekijken.

4 Kies Bestand > opslaan als, noem het bestand 0l_Magazine.indd en sla het op in
de map Lesson_Ol.

Het werkgebied bekijken
Tot het werkgebied van InDesign behoort alles wat u ziet wanneer u voor het eerst een
document opent of maakt:

o Toepassingsbalk (nieuw in InDesign CS4);

o deelvenster Gereedschappen (de gereedschapset);

o Regelpaneel, deelvensters en menu's;

¡ documentvenster;

o plakbord en pagina's.

U kunt het werkgebied aan uw eigen manier van werken aanpassen en opslaan. U kunt
bijvoorbeeld alleen de deelvensters weergeven die u vaak gebruikt, deelvenstergroepen



minimaliseren en opnieuw schikken, het formaat van vensters wiizigen, meer docu-

mentvensters toevoegen enzovoort.

De confrguratie van het werkgebied wordt de werkruimte genoemd. U kunt kiezen uit
standaardconfiguratie en configuraties voor speciale doeleinden (Typografie, Afdruk

en proefdruk, enzovoort) en uw eigen werkruimten opslaan.

I Als u bekend bent met InDesign CS3, kunt u de nieuwe functies in InDesign CS4 bekijken

door Venster ) Werkruimte> [Nieuw] tekiezen. Klík op ølle menu's en u ziet døt daørin nieuwe

opdrachten worden gemørkeerd. Om naar een støndaard werkruimte terug te keren kiest u een

optie uit Venster > Werkruimte.

ADOBE INDESIGN CS4

Classroom in a Book

21

Toepassingsbalk

Regelpaneel

Standaard deel-
vensters in de

werkruimte
Essentiële

elementen

deelvenster
Gereedschappen

Documentvenster
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Over de gereedschapset

De gereedschapset bevat gereedschappen om objecten te selecteren, met tekst te wer-

ken, te tekenen, en knoppen voor het toepassen en veranderen van kleurvullingen,

lijnen en verlopen.

Standaard is de gereedschapset gekoppeld ('gelijmd') in de linker bovenhoek van het

werkgebied. In deze oefening gaat u de gereedschapset uit het koppelgebied halen en

hem horizontaal weergeven. Daarna gaat u experimenteren met het selecteren van ge-

reedschappen.

1 Zoekde gereedschapset. Schuifnaar links zodatude gereedschapset op het plak-

bord in plaats van op het document kunt bekijken'

2 Om de gereedschapset uit het koppelgebied te halen en in de werkruimte te laten

zweven, sleept u de set aan zijn griize titelbalk naar het plakbord.

¡'-
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) Om de gereedschøpset uit het koppelgebied te halen, sleept u de titetbøIk of de grijze gestip-
pelde balk net onder de titelbalk.

Wanneer de gereedschapset zweeft, kan hij verticaal in één of twee kolommen worden
weergegeven, of horizontaal in één rij.

3 Terwijl de gereedschapset zweeft, klikt u op de dubbele pijl (w) boven aan de ge-
reedschapset. De gereedschapsetverandert in één horizontale rij.

Terwijl u de lessen in dit boek doorneemt, maakt u kennis met de specifieke functie
van elk gereedschap. In deze les raakt u vertrouwd met de gereedschapset en enkele
gereedschappen.

4 Plaats de aanwijzer op het gereedschap Selecteren ( ¡ ) in de gereedschapset. u ziet
dat de naam en sneltoets worden weergegeven in een infolabel.

\, 0. r./.\ 8.tr1 ¡ q,s

I U kunt een gereedschap selecteren door op het gereedschap in de gereedschapset te klikken of
door de sneboets vøn het gereedschap in te drukken op het toetsenbord. Aangezien de støndaard
sneltoetsen alleen werken wanneer er geen tekstinvoegpunt is, kunt u zelf toetsopdrachten toe-
voegen om gereedschap te selecteren døt u ook kunt gebruiken terwijl u tekst bewerkt. Døartoe
gebruikt u de opdrøcht Bewerken ) Sneltoetsen. Voor meer informatie zoekt u nøør'sneltoetsen'
in InDesign Help.

5 Klik op het gereedschap Direct selecteren (\) en houd de muisknop ingedrukt om
een menu met gereedschappen weer te geven. Selecteer het gereedschap Positie (.,f)
en u ziet dat dit in de plaats komt van het gereedschap Direct selecteren.
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Bij enkele gereedschappen in de gereedschapset wordt een klein zwart driehoekje in

de rechter benedenhoek weergegeven wat aangeeft dat het gereedschap aanvullende'

maar verborgen gereedschappen bevat. U kunt een verborgen gereedschap selecteren

door erop te klikken en de muisknop ingedrukt te houden zodathet menu wordt

weergegeven; dan selecteert u het gereedschap dat u wilt.

,. I n.l ;: +: i: I lEl þ.T. ¿. \ a. ü.1 ":

6 Klik nogmaals op het gereedschap Positie, houd de muisknop ingedrukt om het

menu weer te geven en kies het gereedschap Direct Selecteren. Dit is het gereed-

schap dat standaard wordt weergegeven.

7 Wijs elk gereedschap in de gereedschapset aan om de naam en de sneltoets ervan te

bekijken. Bij gereedschappen met een zwart driehoekje klikt u op het gereedschap

en houdt u de muisknop ingedrukt om het menu met aanvullende gereedschappen

te bekijken.

xlt ù. T.,/. \

F ,r.{? q ls4 H t.{T c ls6lF

I Klik op het dubbele pijltje (Ð in de gereedschapset om deze verticaal in twee ko-

lommen weer te geven. Klik nogmaals op het dubbele pijltje om terug te keren naar

de standaard gereedschaPset.

9 Om de gereedschapset weer in het koppelgebied te plaatsen, sleept u de set aan de

grijze gestippelde lijn bovenaan naar de linkerzijde van het scherm' Laat de gereed-

schapset los zodat deze weer keurig op zijnplaats aan de zijkant van de werkruimte

staat.
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10 Kies weergave > Pagina in venster passen om de pagina zonodig weer in het mid-
den van het documentvenster te plaatsen.

De Toepassingsbalk bekijken
Langs de bovenkant van de standaard werkruimte bevindt zich deToepassingsbalk.
Met deze balk kunt u Adobe Bridge cs4 starten; de weergave van het document ver,
groten of verkleinen; lay-outhulpmiddelen zoals linialen en hulplijnen weergeven en
verbergen; de schermmodus veranderen in opties als Normaal en voorvertoning; en
bepalen hoe documentvensters worden weergegeven. Uiterst rechts kunt u een werk-
ruimte selecteren en zoeken in Adobe-helpbronnen.

o Om vertrouwd te raken met de bedieningselementen in de Toepassingsbalk, wijst u
elk element aan om het bijbehorende infolabel weer te geven.

¡ om de Toepassingsbalk weer te geven en te verbergen in Mac os, kiest u venster >
Toepassingsbalk. u kunt de Toepassingsbalk in windows niet verbergen.

Wanneer u de Toepassingsbalk verbergt, worden de bedieningselementen voor weergøvegroot-
te in de linker benedenhoek van het documentvenster weergegeven.

I Bestðnd Bewrksn L¿yout Tekst ObÞct Ìðbel Wêerg¿ve Væts g"þ | El 'r"'ltl ' 16l
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Het Regelpaneel bekijken
Met het Regelpaneel (venster > Regelpaneel ) hebt u snel toegang tot opties en op-
drachten die gerelateerdzijnaan het huidige pagina-item of de objecten die u selec-
teert. standaard is het Regelpaneel vlak onder de Toepassingsbalk gekoppeld. U kunt
dit deelvenster echter ook onder het documentvenster koppelen, er een zwevend deel-
venster van maken ofhet verbergen.

1 Schuif om de eerste pagina in het documentvenster te centreren.

2 Klik met het gereedschap selecteren ( t) op de tekst 'Fashion + Lifestyle, op pagina
1. Bekijk de informatie in het Regelpaneel. Hierin worden de positie, grootte en an-
dere kenmerken van het geselecteerde object weergegeven.

3 Klik in het Regelpaneel op de X- en y-pijltjes om te zien hoe u een geselecteerd ka-
der verplaatst.
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4 Selecteer met het gereedschap Tekst (r) de tekst'Fall2009'. U ziet dat de informa-

tie in het Regelpaneel is veranderd. Met de opties en opdrachten die nu verschijnen,

kunt u tekst oPmaken.

5 Klik op de 'A in de linker bovenhoek van het Regelpaneel om de opties voor teken-

opmaak weer te geven. Kies een andere optie in het menu Lettertypestijl om de

opmaak van de geselecteerde tekst te wijzigen.

U kunt het Regelpaneel ook verplaatsen als de positie boven aan het documentvenster

u niet bevalt.

6 Sleep het Regelpaneel aan de verticale balk links naar het documentvenster. Laat de

muisknop los om het deelvenster te laten zweven.
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Het Regelpaneel kan boven aan de werkruimte of onder aan de werkruimte worden
gekoppeld.

7 om het Regelpaneel weer te koppelen, sleept u het aan de verticale balk aan de
linkerzijde terug naar de bovenzijde van het venster, net onder de Toepassingsbalk.
Er verschijnt een blauwe lijn, deze geeft aan waar het deelvenster zal worden gekop-
peld zodra u de muisknop loslaat.

Het documentvenster bekijken
Het documentvenster bevat alle paginat van het document. Elke pagina of spread
wordt omgeven door een eigen plakbord, waarop u tijdens het maken van de lay-out
objecten kunt opslaan. Objecten op het plakbord worden niet afgedrukt. Het plakbord
biedt ook extra ruimte langs de randen van het document om objecten voorbij de pa-
ginarand te laten doorlopen. Dit wordt het afloopgebied genoemd en wordt gebruikt
wanneer een object helemaal tot aan de rand van een pagina moet worden afgedrukt.
Bedieningselementen om naar andere pagina's in het document te schakelen bevinden
zich linksonder in het documentvenster.

1 om het plakbord bij de pagina's van dit document volledig zichtbaarte maken,
kiest u Weergave > Geheel plakbord.

2 Klik zonodig op de knop Maximaliseren om het documentvenster te vergroten.

¡ In Windows is de knop Maximaliseren het middelste vak in de rechter boven-
hoek van het venster.

¡ In Mac oS is de knop Maximaliseren de groene knop in de linker bovenhoek
van het venster.



¿$j In Mac OS kunnen de Toepassingsbalk, documentvensters en deelvensters worden gegroe-

peerd tot één eenheid die het Toepassingskader wordt genoemd. Hiermee wordt het werken in

een Windows-toepøssing nagebootst. Om het Toepassingskader te activeren, kiest u Venster )
Toepassingskøder.

3 Kies Weergave > Pagina in venster passen om de weergave te herstellen.

Nu gaat u naar een andere Pagina.

) Gebruik het plakbord als veilengstuk van het werkgebied. U kunt meerdere gepløatste afbeel'

dingen of tekstiestanden importeren en deze op het plakbord verzamelen tot u ze nodig hebt.

4 Klik linksonder in het documentvenster op het pijltje naast het vak Pagina-

nummer.

5 Kies 2 in het menu met document- en stramienpaginat dat verschijnt.

6 Klik op het pijltje links van het vak Paginanummer om terug te schakelen naar

pagina L

Werken met meefdere documentvensters

U kunt meer dan één documentvenster tegelijk open hebben. Nu gaat u een tweede

venster openen zodatu,terwijl u werkt, twee verschillende weergaven van hetzelfde

document tegelijkertijd kunt bekijken.

1 Kies Venster > Schikken ) Nieuw venster.

Een nieuw venster met de naam 01-Magazine.indd:2 wordt geopend' Het oorspronke-

lijke venster heeft nu de naam 01-Magazine.indd:1 heeft.

2 Om in Mac OS de vensters naast elkaar weer te geven, kiest u Venster > Schikken >

Naast elkaar.

) Met ile Toepassingsbatk hebt u snel toegang tot opties voor het beheren van vensters. Klik op

de knop Documenten rangschikken om alle opties te bekijken.

(l



3 Selecteer het gereedschap Zoom ({) in de gereedschapset.

4 Sleep in het linkervenster een selectiekader rond het witte vak met de kopregel
'Operative Worlds' om daarop in te zoomen.

U ziet dat de vergroting van het rechtervenster niet verandert. Met deze configuratie
kunt u zien hoe veranderingen die u in het witte vak aanbrengt de rest van de lay-out
beïnvloeden.

5 Kies venster > schikken ) Alle vensters samenvoegen. Hierdoor wordt een tab
voor elk venster gemaakt.

6 Klik op de tabs in de linker bovenhoek (onder het Regelpaneel) om te bepalen welk
documentvenster wordt weergegeven.
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7 sluit het venster 07-Magazine.indd:2 door op de sluitknop van het venster (de X)
op de tab te klikken. Het oorspronkelijke documentvenster blijft open.

8 In Mac OS kunt u het overgebleven venster van formaat veranderen en verplaatsen
door op de knop Maximaliseren boven aan het documentvenster te klikken.



Werken met deelvensters
Met deelvensters hebt u snel toegang tot veelgebruikte gereedschappen en functies.

Standaard zijn deelvensters gekoppeld aan de rechterkant van het scherm (behalve de

hiervoor genoemde gereedschapset en het Regelpaneel). De standaard deelvensters

verschillen afhankelijk van de geselecteerde werkruimte, en elke werkruimte onthoudt

zijn deelvensterconfiguratie. U kunt deelvensters op verschillende manieren rang-

schikken. Nu gaat u experimenteren met het verbergen, sluiten en openen van de stan-

daard deelvensters in de Geavanceerde werkruimte.

Deelvensters u¡tvouwen en samenvouwen

In deze oefening gaat u een deelvenster uit- en samenvouwen, de deelvensternamen

verbergen en alle deelvensters in het koppelgebied uitvouwen.

1 Klik in het standaard koppelgebied rechts in het documentvenster op het picto-

gram van het deelvenster Pagina's om het deelvenster Paginab uit te vouwen.

Een koppelgebied is een verzameling deelvensters die ziin aan elkøar zijn'geplakt'.

Deze techniek is handig als u een deelvenster wilt openen om het even te gebruiken en

daarna weer te sluiten.

U kunt kiezen uit verschillende technieken om een deelvenster samen te vouwen.

2 Wanneer u het deelvenster Pagina's niet meer nodig hebt, klikt u op het dubbele

pijltje rechts van de deelvensternaam of klik nogmaals op het deelvensterpictogram

om het deelvenster samen te vouwen.

I U kunt een verborgen deelvenster vinden door de deelvensternaam in het menu Venster te

kiezen. Als er een vinkje wordt weergegewn bij de deelvensternaam is het al open en staat het

vóór andere deelvensters in die deelyenstergroep. Als u in het menu Venster een deelvensternaam

kiest wøarbij een vinkje wordt weergegeven, wordt het deelvenster gesloten.
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3 Kies Venster > Infb om het deelvenster Info te openen.

4 om het deelvenster Info aan het koppelgebied toe te voegen, sleept u het aan de
titelbalk tot onder het deelvenster Tekenstijlen. Laat de muisknop los zodra de
blauwe lijn verschijnt.

u kunt het pictogram van het deelvenster Info binnen het koppelgebied omhoog of
omlaag slepen om het te verplaatsen. U gaat nu de deelvensternamen verbergen zodat
alleen pictogrammen worden weergegeven. Vervolgens gaat u alle deelvensters in het
koppelgebied uitvouwen.

5 Sleep de linkerrand van het deelvensterkoppelgebied naar rechts totdat de namen
zijn verborgen.

KIik op de knop Deelyensters uityou-
wen om de deelyensters samen te !ou-
wen en uit te youwen.

Sleep de linkerrand yan het deelven-
sterkoppelgebied om de deelyensters
samen te youwen tot pictogrammen.

6 Om alle deelvensters in het koppelgebied uit te vouwen, klikt u op het dubbele pijl-
tje in de rechter bovenhoek van het koppelgebied.

Als u nogmaals op het dubbele pijltje klikt, worden de deelvensters weer samengevou-
wen tot pictogrammen zonder naam.

Deelvensters herschikken en aanpassen

ln deze oefening gaat u één deelvenster uit het koppelgebied slepen om een zwevend
deelvenster te maken. Vervolgens sleept u een ander deelvenster op dat deelvenster om
een aangepaste deelvenstergroep te maken. ook gaat u de deelvensters degroeperen,
stapelen en samenvouwen tot pictogrammen.

1 Terwijl de deelvensters in het koppelgebied zijn uitgevouwen sleept u de tab van het
deelvenster Alineastijlen om dit deelvenster uit het koppelgebied te halen.
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I Als u de deelyensters beter wilt kunnen zien schuift u naar rechts om het pløkbord øchter de

deelvensters weer te geven in plaøts van de documentpagina.

Een ontkoppeld deelvenster wordt een zwevend deelvenster genoemd-

2 Om het deelvenster Tekenstijlen aan het deelvenster Alineastijlen toe te voegen,

sleep u het aan de tab naar het lege gebied van de titelbalk van het deelvenster Ali-
neastijlen. Laat de muisknop los zodra de blauwe balk verschijnt langs de buiten-

rand/omtrek van het deelvenster Alineastijlen.

Met deze handeling wordt een deelvenstergroep gemaakt; u kunt elk willekeurig deel-

venster naar een groep slepen. Groeperen van de deelvensters Alineastijlen en Teken-

stijlen kan handig zijn als u tekst bewerkt en het niet nodig is dat de andere deelven-

sters uitgevouwen zijn.

3 Om de deelvensters te degroeperen sleept u een van de deelvenstertabs uit de deel-

venstergroep.
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U kunt zwevende deelvensters ook verticaal stapelen. Dit gaat u nu doen.

4 Sleep de tab van het deelvenster Alineastijlen naar de onderzijde van het deelven-
ster Tekenstijlen. Laat de muisknop los zodra de blauwe lijn verschijnt.

De deelvensters zijn nu gestapeld in plaats van gegroepeerd. u kunt gestapelde deel-
vensters verticaal tegen elkaar aan plaatsen. Vervolgens kunt u de deelvensters als ge-
heel verplaatsen door de bovenste titelbalk te slepen.

Nu gaat u experimenteren met het wijzigen van het formaat van de gestapelde deel-
vensters.

5 Sleep de rechter benedenhoek van elk deelvenster om het formaat te wijzigen. Klik
op het dubbele pijltje in de rechter bovenhoek of op de titelbalk langs de bovenkanr
om de gestapelde deelvensters samen te vouwen tot pictogrammen.

6 Klik nogmaals op het dubbele pijltje of op de titelbalk om de deelvensters weer uit
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7 Hergroepeer de deelvensters door de tab van het deelvenster Alineastijlen omhoog

te slepen tot naast de tab van het deelvenster Tekenstijlen. Minimaliseer de deel-

venstergroep door op het grijze gebied naast een deelvenstertab te klikken. Klik
nogmaals op het gebied om de deelvensters uit te vouwen.

8 Laat de deelvensters zo staan, deze gaat u bij een andere oefening gebruiken.

Deelvenstermen u's gebrui ken

De meeste deelvensters hebben extra opties specifiek voor dat deelvenster. AIs u deze

opties wilt weergeven, klikt u op de deelvenstermenuknop om een menu te openen

met aanvullende opdrachten en opties voor het betreffende deelvenster'

In deze oefening gaat u de weergave van het deelvenster Stalen wiiztgen.

1 Sleep het deelvenster Stalen uit het koppelgebied aan de rechterkant om er een zwe-

vend deelvenster van te maken.

2 Klik in de rechter bovenhoek van het deelvenster Stalen op de deelvenstermenu-

knop (g) om het deelvenstermenu weer te geven.

U kunt het deelvenstermenu Stalen gebruiken om nieuwe kleurstalen te maken, stalen

uit een ander document te laden enzovoort.

3 Kies Groot staal in het deelvenstermenu Stalen.

Nieuw ldeurenstèa|.,.

Nieuw verlooÞståðl

l!¡¡¡rr' 'tÉrrÈrr!de 
tr,ll::lirl .

l! irLi ¿ q4rir! JÈ ÍJ lrtrr.-f,

!l¿¿i i¿[¡ij,iÉr¿r. ,

Stalen lôden,,.

lil¡ arr 4ls ¡rn .,

Alle ongebruikte selêderen

Nèðmloze ldeuren toevoegen

Tekensliilen S 14lineastiilen

4l lel'
+sl¿len

s

f- IP.plerl

I lzwànl

I IRêqkùå[ê]

I c-10û M=o Y=o K=o

I c=o M=loo Y=û K=o

c=û M:û Y=100 K=û

j 2l

Xtr
XS

nú
NE
-tlEv

Kleine naðm

Klein stôôl

Groot stàal

:;iilÈr ri¡r¡rr¡.ÉtÈn

Inktbeheer,,,

ODties verberqen

4 Laat het deelvenster Stalen zo staan voor de volgende oefening.



De werkruimte aanpassen
Een werkruimte is een configuratie van deelvensters en menu's. InDesign bevat ver-
schillende standaard werkruimten voor speciale doeleinden, zoals Boek, Afdruk en
proefdruk en Typografie. U kunt de standaard werkruimten niet veranderen, maar u
kunt wel uw eigen werkruimten bewaren. In deze oefening gaat u de aanpassingen uit
de vorige oefeningen opslaan.

Þ U kunt bepalen welke opdrachten in de InDesign-menu's verschijnen door Bewerken ) Me-
nu's te kiezen. U kunt de menuaanpassing met uw aangepaste werkruimte opslaan.

1 Kies Venster > Werkruimte ) Nieuwe werkruimte.

2 In het dialoogvenster Nieuwe werkruimte dat verschijnt, typt u Stalen en stijlen in
het vak Naam. Controleer of Locaties deelvensters en Aanpassingen in menu's zijn
geselecteerd. Klik op OK.

3 Kies Venster > Werkruimte om te controleren of uw aangepaste werkruimte is ge-
selecteerd. Kies elk van de andere werkruimten om de verschillende standaardcon-
figuraties te bekijken. Klik ook op de menu's als u de deelvensters bekijkt; werk-
ruimtespecifi eke functies zijn gemarkeerd.

4 Kies Venster) Werkruimte ) [Geavanceerd] om terug te keren naar de Geavan-
ceerde werkruimte.

5 Kies Venster > Werkruimte ) Geavanceerd opnieuw instellen om terug te keren
naar de standaardconfi guratie.

&. Als u de øangepaste werkruimte wilt verwijderen, kiest u Venster ) Werkruimte > Werkruim-
te verwijderen. Selecteer Stalen en stijlen in het menu Naøm en klik op Verwijderen.

De vergroting van een document wijzigen
In InDesign kunt u een document op elk weergaveniveau tussen 5o/o en 4000% be-
kijken. Wanneer een document open is, wordt het huidige percentage van de weer-
gavegrootte weergegeven in het vak Zoomniveau in de Toepassingsbalk (boven het
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Regelpaneel) en naast de bestandsnaam in de tab of titelbalk van het document. Als u

de Toepassingsbalk sluit, verschijnen de bedieningselementen voor de weergavegrootte

in de linker benedenhoek van het documentvenster.

De weergave-opdrachten en het vergrotingsmenu gebruiken

U kunt de weergave van een document op een van de volgende manieren gemakkelijk

vergroten of verkleinen:

¡ Kies een percentage in het menu Zoomniveau in de Toepassingsbalk om de weer-

gave te vergroten of verkleinen met een van de vooringestelde waarden.

. Typ een percentage in het vak Zoomniveau door een invoegpunt in dit vak te plaat-

sen, het gewenste weergavepercentage te typen en op de Return- ofEnter-toets te

drukken.

o Kies Weergave ) Inzoomen om de weergave te vergroten met één vooringestelde

stap.

o Kies Weergave > Uitzoomen om de weergave te verkleinen met één vooringestelde

stap.

o Kies Weergave > Pagina in venster passen om de geselecteerde pagina in het venster

weer te geven,

o Kies Weergave > Spread in venster passen om de geselecteerde spread in het venster

weer te geven.

o Kies Weergave ) Ware grootte om het document op 100% weer te geven. (Of het

document volledig zichtbaar is op het scherm hangt af van de afmetingen van het

document en van uw schermresolutie.)
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Het gereedschap Zoom gebruiken

Naast de weergave-opdrachten, kunt u ook het gereedschap Zoom gebruiken om de
weergave van een document te vergroten en te verkleinen. In deze oefening gaat u ex-
perimenteren met het gereedschap Zoom.

1 Schuif naar pagina 1. Kies zonodig Weergave > Pagina in venster passen om de pa-
gina midden in het venster te plaatsen.

2 Selecteer het gereedschap Zoom ({) in de gereedschapset en plaats het op de gele
auto rechts. U ziet dat er een plusteken midden in het gereedschap Zoom ver-
schijnt.

3 Klik eenmaal. De weergave wordt vergroot tot de volgende vooringestelde vergro-
tingsstap, gecentreerd rond het punt waar u hebt geklikt. Nu gaat u de weergave
verkleinen.

4 Plaats het gereedschap Zoom op de auto en houd Alt (Windows) of Option (Mac
OS) ingedrukt. Er verschijnt een minteken midden in het gereedschap Zoom.

5 Terwijl u Alt/Option nog steeds ingedrukt houdt, klikt u eenmaal op de auto. De
weergave wordt verkleind.

U kunt het gereedschap Zoom ook gebruiken om een selectiekader rondom een ge-

deelte van een document te slepen als u een specifiek gebied wilt vergroten.

6 Terwijl het gereedschap Zoom nog is geselecteerd, houdt u de muisknop ingedrukt
en sleept u een selectiekader rondom de auto. Laat dan de muisknop los.

Het percentage waarmee het gebied wordt vergroot hangt afvan de grootte van het se-

lectiekader: hoe kleiner het selectiekader, des te groter is de vergrotingsfactor.

) U kunt de weergavegrootte ookveranderen ffiet toetsopdrachten. Gebruik Ctil+= (WindowÐ
of Command+= (Møc OS) om de weergave te vergroten en Ctrl+- (Windows) of Command+-
(Mac OS) om de weergave te verkleinen.

7 Dubbelklik op het gereedschap Zoomin de gereedschapset om de weergave weer
op 100%o in te stellen.



Aangezien het gereedschap Zoom tijdens het bewerkingsproces veelvuldig wordt ge-

bruikt om de weergave van uw document te vergroten en te verkleinen, kunt u dit op

elk moment tijdelijk met het toetsenbord selecteren zonder daarmee een ander gereed-

schap dat u gebruikt te deselecteren. Dit gaat u nu doen.

I Klik op het gereedschap Selecteren ( t ) in de gereedschapset en plaats het in het do-

cumentvenster.

9 Houd Ctrl+spatiebalk (Windows) of Command+spatiebalk (Mac OS) ingedrukt
zodat het pictogram van het gereedschap Selecteren verandert in het pictogram

van het gereedschap Zoom. Klik op de auto om de weergave te vergroten. Zodrau
de toetsen loslaat, verandert ðe aanwijzer weer in het gereedschap Selecteren.

10 Houd Ctrl+Alt+spatiebalk (Windows) of Command+Option+spatiebalk (Mac

OS) ingedrukt en klik om uit te zoomen.

11 Kies Weergave > Pagina in venster passen om de pagina te centreren.

In Mac OS X is het mogelijk døt met deze sneltoets het Spotlight-venster wordt geopend. U
kunt systeemsneltoetsen uitschakelen in Systeemvoorkeuren van uw Mac.

Navigeren door een document
Er zijnverschillende manieren om door een InDesign-document te navigeren, waar-

onder het deelvenster Pagina's, het gereedschap Handje, het vak Ga naar pagina en

bedieningselementen in het documentvenster.

Pagina's omslaan

U kunt pagina's omslaan met het deelvenster Pagina's, met de paginaknoppen onder

aan het documentvenster, met de schuifbalken of met verschillende andere opdrach-

ten. Het deelvenster Pagina's bevat paginapictogrammen van alle pagina's in uw

document. Door in dit deelvenster op een paginapictogram of paginanummer te dub-

belklikken wordt die pagina of spread weergegeven. In deze oefening gaat u experi-

menteren met het omslaan van pagina's.

1 Klik op het pictogram van het deelvenster Pagina's om het deelvenster Paginat uit
te vouwen.

2 Dubbelklik op het pictogram van pagina 2 om de tweede pagina in het document-

venster te centreren.
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) Om pagina's om te slaan kunt u ook opdrachten in het menu Layout gebruiken: Eerste pa-
gina, Vorige pagina, Volgende pagina, Laatste pagina, Volgende spread en Vorige spread.

3 Dubbelklik op het pictogram B-Master boven de paginapictogrammen om deze in
het documentvenster weer te geven. Klik op het deelvensterpictogram Pagina's om
het deelvenster Pagina's samen te vouwen.

4 Om terug te keren naar de eerste pagina van het document gebruikt u het menu
links onder in het documentvenster. Klik op de pijl-omlaag en kies l.

Nu gaat u de paginaknoppen onder aan het documentvenster gebruiken om van
pagina te veranderen.

5 Klik op de knop Volgende pagina (de naar rechts wijzende pijl) naast het vak
Paginanummer om naar de tweede pagina te gaan.

) Behølve de knoppen Volgende pagina en Vorige pagina naast het vak Paginanummer, kunt u
ook de knoppen Laatste pagina en Eerste pagina gebruiken.

6 Klik op de knop Vorige pagina (de naar links wijzende pijl) naast het vak
Paginanummer om terug te schakelen naar de eerste pagina.
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7 Kies Layout > Ga naar pagina.

8 Typ 2 in het vak Pagina en klik op OK.

9 Gebruik de verticale schuifbalk en ga terug naar pagina L

) Onthoud de sneltoets voor de opdracht Ga naar Pagina: Ctrl+l (Windows) of Commønd+l
(Mac OS), u zult deze veel gebruiken.

Het gereedschap Handje gebruiken

Met het gereedschap Handje in de gereedschapset kunt u de pagina's van een docu-

ment verschuiven door te 'duwen' totdat u vindt wat wilt bekijken. In deze oefening

gaat u experimenteren met het gereedschap Handje.

) Wanneer u het gereedschap Selecteren gebruikt, kunt u de spatiebalk indrukken om tijdelijk
het gereedschap Handje te activeren. Wønneer u het gereedschøp Tekst gebruikt, drukt u op Alt
(WindowÐ of Option (Mac OS) om het gereedschap Handje tijdelijk te øctiveren.

1 Terwijl pagina 1 in het documentvenster is gecentreerd, selecteert u het gereed-

schap Handje ('i''?).

2 Klik en sleep in een willekeurige richting om de pagina te verplaatsen, en sleep ver-

volgens omhoog in het documentvenster om naar pagina 2 te navigeren.

3 Klik op het gereedschap Handje. Klik op de pagina en houd de muisknop inge-

drukt totdat een weergaverechthoek verschijnt. Sleep de rechthoek om een ander

Paginå:
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gebied van de pagina of een andere pagina te bekijken. Laat de muisknop los om de
pagina weer te geven.

4 Dubbelklik op het gereedschap Handje in de gereedschapset om de spread in het
venster te passen.

Contextmen u's gebru i ken
Als aanvulling op de menu's boven aan uw scherm kunt u contextmenu's gebruiken
om opdrachten weer te geven die relevant zijn voor het actieve gereedschap ofde selec-

tie.

Þ In tekst kunt u een contex,tmefiu weergeuen als het gereedschap Tekst is geselecteerd. Met het
conterctmenu Tekst kunt u speciøle tekens invoegen, spelling controleren en øndere tekstgerela-
teerde taken uityoeren,

1 Gebruik het gereedschap Selecteren ( \) en klik op een object op de pagina (bij-
voorbeeld het kader met de naam van het magazine, 'Check').

2 Rechtsklik (Windows) of Ctrl+klik (Mac OS) op het tekstkader. Bekijkwelke op-
ties beschikbaar zi)n.

Om contextmenu's weer te geven, plaatst u de aanwijzer op een geselecteerd object of
ergens anders in het documentvenster en klikt u met de rechter muisknop (Windows)
of drukt u op Ctrl en houdt u de muisknop ingedrukt (Mac OS).

3 Selecteer verschillende soorten objecten op de pagina en geef de bijbehorende con-
textmenu's weer om te bekijken welke opdrachten beschikbaar zijn.
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Zelf verkennen
Nu u het werkgebied hebt verkend, gaat u proberen enkele van de volgende taken uit te

voeren met het document O1-Magazine.indd of met uw eigen document.

1 Kies Venster > Info om het deelvenster Info weer te geven. Bekijk de informatie

over het document zonder dat er object en zíjn geselecteerd. Klik om afzonderlijke

objecten te selecteren en te zien hoe de informatie in het deelvenster Info verandert

wanneer u ze selecteert.

2 Leer meer over bestaande sneltoetsen en hoe u deze kunt veranderen in het dia-

Ioogvenster Sneltoetsen (Bewerken > Sneltoetsen).

3 Bekijk de menuconfiguraties en hoe u deze kunt bewerken in het dialoogvenster

Menu's aanpassen (Bewerken > Menu's).

4 Probeer uw deelvensters zo te schikken dat ze voldoen aan uw behoefte, en maak

uw eigen werkruimte door Venster > Werkruimte ) Nieuwe werkruimte te kiezen.

Bronnen voor het gebruik van lnDesign
Bezoek de website van Adobe voor volledige en up-to-date informatie over het gebruik

van deelvensters, gereedschappen en andere toepasingsfuncties in InDesign. Hiertoe

kiest u Help > InDesign Help. U wordt dan verbonden met de website Adobe Com-

munity Help, waar u in InDesign Help en ondersteuningsdocumentatie kunt zoeken,

evenals in andere websites die relevant zijn voor gebruikers van InDesign. U kunt uw

zoekopdrachten echter ook beperken tot alleen Adobe help en ondersteuningsdocu-

mentatie.

Bent u van plan met InDesign te werken wanneer u niet bent verbonden met internet,

download dan de meest recente PDF-versie van InDesign Help van www.adobe.com/

goldocumentation/.

Voor aanvullende bronnen, zoals tips en technieken en de laatste productinformatie,

bezoekt u de Adobe Community Help-pagina op community.adobe.com lhelplmainl.

, Als InDesign detecteert dat u niet met internetbent verbonden wønneer u de toepøssing størt,

worden met de opdracht HeIp > InDesign Help de Help HTML-paginø's geopend die met InDe'
sign zijn geinstølleerd. Bekijk rtoor recentere informatie de Help-bestanden online of download

de huidige PDF als nasløgwerk.



Herhalingsvragen
1 Beschrijf twee manieren waarop u de weergave van een document kunt ver-

anderen.

2 Hoe selecteert u gereedschappen in InDesign?

3 Beschrijf drie manieren om een deelvenster weer te geven.

4 Beschrijf hoe een deelvenstergroep wordt gemaakt.

Antwoorden op de herhalingsvragen
1 U kunt opdrachten selecteren in het menu Weergave om in of uit te zoomen

op een document of deze het in het venster te passen. Ook kunt u het gereed-
schap Zoom in de gereedschapset gebruiken en in een document klikken of
erover slepen om de weergave te vergroten ofte verkleinen. Bovendien kunt
u de weergave vergroten of verkleinen met sneltoetsen. Ook kunt u het vak
Zoomniveau op de Toepassingsbalk of onder aan het documentvenster ge-
bruiken.

2 u kunt gereedschap selecteren door het gereedschap in de gereedschapset te
selecteren ofdoor de sneltoets van het gereedschap in te drukken. U drukt
bijvoorbeeld op V om het gereedschap Selecteren met het toetsenbord te
selecteren. Verborgen gereedschap selecteert u door de aanwijzer op een

gereedschap in de gereedschapset te plaatsen en de muisknop ingedrukt te
houden. Zodra de verborgen gereedschappen verschijnen, selecteert u het
gewenste gereedschap.

3 Als u een deelvenster wilt weergeven, kunt u klikken op het pictogram of op
de tab van het deelvenster, of u kiest de naam in het menu Venster, bijvoor-
beeld Venster > Object en layout > Uitliinen. U kunt tekstspecifieke deelven-
sters ook in het menu Tekst kiezen.

4 Sleep het pictogram van een deelvenster uit het koppelgebied om een zwe-
vend deelvenster te maken. Sleep de tab van een willekeurig ander deelven-
ster naar de titelbalk van het nieuwe, zwevende deelvenster. u kunt een deel-
venstergroep als één deelvenster verplaatsen, vergroten of verkleinen.





2 lnDesign leren kennen

o

Lesoverzicht
In deze korte rondleiding krijgt u een overzicht van de belangrijkste func-

ties van InDesign CS4. In deze les leert u:

o Adobe Bridge gebruiken om bestanden te openen;

. met het deelvenster Preflight controleren of er mogelijk productie-
problemen zijn;

. uw document weergeven en navigeren door uw document;

o tekst maken, plaatsen en stileren;

¡ illustraties plaatsen en manipuleren;

. lagen selecteren.

Deze les duurt ongeveer 60 minuten.



Aan de slag
U start de rondleiding door een gedeeltelijk voltooid document te openen. U gaat de
laatste hand leggen aan dit uit zes pagina's bestaande artikel over Mexicaanse volks-
kunst, dat geschreven is voor een denkbeeldig reistijdschrift. Tijdens het proces gaat u
uw werk organiseren en probeert u verschillende technieken voor het creëren van een
lay-out en het aanpassen van het ontwerp.

O Plaats een kopie van de bronbestanden van deze les op uw harde schijf als u dit nog niet hebt
gedaøn. U vindt de bestanden op de cd die is geleverd bij Adobe InDesign CS4 Classroom in a
Book. Zie 'De bestanden van Classroom in a Book kopiëren' in de inleiding.

1 Om ervoor te zorgen dat de voorkeuren en standaardinstellingen van uw Adobe
InDesign CS4-programma overeenkomen met de instellingen die in deze les wor-
den gebruikt, verplaatst u het InDesign-voorkeurenbestand naar een andere map.
Volg hierbij de procedure in'Het voorkeurenbestand van InDesign opslaan en terug-
plaatsen'in het hoofdsttk Aan de slag'.

2 Als het welkomstvenster verschijnt, sluit u het.

3 Start Adobe InDesign CS4. Om ervoor te zorgen dat de deelvensters en menu-
opdrachten overeenkomen met de instellingen die in deze les worden gebruikt,
kiest u Venster ) Werkruimte ) [Geavanceerd], en dan kiest u Venster > Werk-
ruimte ) Geavanceerd opnieuw instellen.

4 Klik op de knop Ga naar Adobe Bridge (tr) op de Toepassingsbalk. standaard is de
Toepassingsbalk boven aan het documentvenster gekoppeld.

5 In het paneel Mappen in Adobe Bridge, zoekt u en klikt u op de map InDesignCIB/
Lessons/Lesson_02 op uw harde schijf.

6 Klik in het paneel Inhoud, in het middelste deel van het Adobe Bridge-venster, op
het bestand O2-End.indd. In het paneel Metagegevens, rechts in het Adobe Bridge-
venster, wordt informatie over het bestand O2_End.indd weergegeven.

Als u door het paneel Metagegevens schuift, kunt u informatie over het document
bekijken, zoals welke kleuren, lettertypen en InDesign-versie zijn gebruikt. u kunt de
voorvertoningsminiaturen in het paneel Inhoud schalen met de schuifknop onder aan
het Adobe Bridge-venster.
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7 Dubbelklik op het bestand O2_End.indd om het te openen. Zo zal het document

eruitzien nadat u deze les hebt voltooid.

I Schuif door het document om alle pagina's te bekijken. U kunt dit bestand open

laten om als leidraad te gebruiken bij de les, anders kiest u Bestand > Sluiten.

Het lesdocument weergeven
Voordat u gaat werken aan de tijdschriftlay-out, bekijkt u het document dat u straks

gaat opmaken.

1 Adobe Bridge blijft open totdat u het stopt. Ga terug naar Adobe Bridge en dubbel-

klik op het bestand 02-Start.indd.
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2 Kies Bestand ) opslaan als. Typ de nieuwe naam, 02-Tour.indd in het vak op-
slaan als. Laar. de bestandsindeling staan op InDesign cs4-document en klik op
Bewaar.

3 Klik op het pictogram Pagina's (flÞ ) in het koppelgebied rechts om het deelvenster
Pagina's weer te geven.

4 sleep de tab van het deelvenster Pagina's naar links, uit de deelvenstergroep. Nu
kunt u het deelvenster Pagina's plaatsen waar u wilt.

) U mag de deelvensters in deze les naar eigen inzicht verplaøtsen en ordenen. Zie les 1 'Inlei-
ding tot de werkruimte' voor informøtie oyer het beheren van deelvensters.

) Als u een document op een linkerpagina wilt beginnen, selecteert u de eerste pagina in het
deelvenster Paginø's en dan kiest u Nummerings- en sectie-opties in het deelyenstermenu. Typ 2
(of een ander euen getal) in het uak Paginanummering starten bij en klik op OK.

zoals u ziet begint het lesdocument op een linkerpagina - pagina 2. Dit is een gebrui-
kelijke opzet voor een tijdschriftartikel of ander soort document. Standaard beginnen
tegenover elkaar gelegen pagina's altijd op een rechterpagina.

5 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op de getallen 6-7 onder de paginapicto-
grammen om de laatste spread in het document weer te geven. Misschien moet u
schuiven om deze te kunnen zien.
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6 Bekijk alle pagina's in het document en gebruik daarbij de volgende methoden:

o Dubbelklik op de getallen onder de paginapictogrammen om de volledige

spread in het documentvenster weer te geven.

. Dubbelklik op een afzonderlijk paginapictogram om alleen die pagina in het

documentvenster weer te geven.

¡ Om de spread in het venster te centreren, dubbelklikt u op het gereedschap

Handje (r')) in de gereedschapset.

Nu u de drie spreads hebt bekeken gaan we terug naar pagína 3 om daaraan te werken.

7 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram van pagina 3 om pagina 3

weer te geven.

Preflighten terw¡jl u werkt
Met Live Preflight, die nieuw is in InDesign CS4, kunt u documenten in de gaten hou-

den terwijl u ze maakt om te voorkomen dat er potentiële afdrukproblemen optreden.

Preflightenhet proces dat ervoor zorgt dat het document op de juiste wijze wordt ge-

creëerd voor de beoogde uitvoer. Met Preflighten weet u zeker dat een document alle

benodigde lettertypebestanden en grafische bestanden bevat en dat er geen RGB-illu-

straties worden gebruikt in een CMYK-werkschema. In het verleden werd preflighten

beschouwd als een postproductieproces.

U kunt productieregels ('profielen') maken of importeren aan de hand waarvan u uw

documenten kunt controleren.

1 Kies Venster > Uitvoer > Preflight om het deelvenster Preflight te openen. U kunt
ook op de knop Preflight in de linker benedenhoek van het documentvenster klik-
ken.

Met het [Basis] of standaard preflight-profrel vindt InDesign geen fouten, zoals wordt

aangegeven met het groene Preflight-pictogram in de linker benedenhoek van het

deelvenster Preflight.

2 Selecteer B&W Job (ingesloten) in het menu Profiel.

3 Klik in de kolom Fout op het driehoekje naast KLEUR. Klik dan op het driehoekje

naast Cyaan, magenta of gele plaat.

Aangezien het profiel zwart-wituitvoer specificeert, worden er 42 fotÍen in relatie met

kleurplaten vermeld.
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4 Selecteer nogmaals [Basis] in het menu Profiel.

5 Klik op de sluitknop van het deelvenster Preflight

6 Kies Bestand > Opslaan om uwwerk te bewaren.

) Indien InDesign preflight-kwesties detecteert terwijl u werkt - zoals overlopende tekst of øls u
een RGB-illustratie importeert - wordt de fout in de linker benedenhoek vøn het documentven-
ster gemeld. Als u uw werk voortdurend wilt controleren, kunt u het deelvenster Preflight open
laten.

De weergavemodus vera nderen
Nu gaat u zien wat er gebeurt wanneer u de weergavemodus van het documentvenster
verandert met de Weergavemodus-knoppen onder in de gereedschapset.

Þ De Toepassingsbølk boven aan het documentvenster bevat ook een menu Schermmodus
waørin u de weergaven Normaal, Voorvertoning, Afloopgebied en Witruimte kunt selecteren.

'l Klik en houd de muisknop ingedrukt op de knop Weergavemo-
dus ( e) onder in de gereedschapset en kies Voorvertoning. In
de modus Voorvertoning worden illustraties in een standaard-
venster weergegeven en worden niet-afdrukbare elementen zoals
hulplijnen, rasters en kaderranden verborgen.

2 Kies nu Afloopgebied (o) in het menu Weergavemodus voor een voorvertoning
van het document met het voorgedefinieerde afloopgebied dat buiten de pagina-
grenzen doorloopt.
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3 Selecteer Slug (n) in het menu Weergavemodus voor een voorvertoning van het

document met de voorgedefineerde witruimte.

Deze witruimte is een gebied buiten de pagina en het afloopgebied dat afdrukinstruc-

ties of informatie over de taak bevat.

4 Selecteer Normaal (O) in het menu Weergavemodus om terug te keren naar Nor-

male weergave.

Hulplijnen weergeven

In dit documentzijnde hulplijnen verborgen. U gaat de hulplijnen inschakelen om uw

lay-outraster te bekijken en objecten gemakkelijker magnetisch te plaatsen. De hulp-

lijnen worden niet afgedrukt en beperken evenmin het afdrukgebied.Ze zijn enkel en

alleen als hulpmiddel bedoeld bij het uitlijnen van objecten en tekst op de pagina.

1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's zonodig op het pictogram van pagina 3 om

deze pagina weer te geven.

2 Kies Weergave ) Rasters en hulplijnen > Hulplijnen tonen.

\ \ flecho enl- a
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Tekst toevoegen

In InDesign CS4 wordt tekst altijd omsloten door een kader of loopt tekst langs een

pad. U kunt tekst toevoegen aan een reeds bestaand kader, of u maakt het kader terwijl

u tekst importeert.

U gaat nu werken aan de lay-out en de tekst van het tijdschrift. Eerst gaat u een tweede

kopregel aan pagina 3 toevoegen. Om tekst toe te voegen kunt u InDesign CS4 gebrui-

ken of tekst importeren die is gemaakt in afzonderlijke tekstverwerkingsprogrammat

is gemaakt.

1 Selecteer het gereedschap Tekst (T). Lrjn de aanwijzer uit met de verticale hulplijn

die door de 'x' in 'Mexico' loopt en de horizontale hulplijn onder het woord.



2 Sleep om een kader te maken voor een kopregel (zie afbeelding)

wanneer u een kader maakt met het tekstgereedschap, plaatst InDesign cS4 het in-
voegpunt in het kader. Als het tekstkader niet exact is uitgelijnd op de hulplijnen, ge-
bruikt u het gereedschap selecteren ( \) om op de hoeken van het kader te klikken en
ze fe vetplaatsen. Selecteer clan weer het gereedschap Tekst en klik in het tekstkader.

3 Typ Exploring Mexican Folk Art in het tekstkader.

Exploring Mexican Folk Ar{

4 Terwijl het invoegpunt nog in de tekst staat, kiest u Bewerken > Alles selecteren.

5 Klik in het Regelpaneel op het pictogram Besturingselementen tekenopmaak (R)
en voer de volgende handelingen uit:

o selecteer Adobe Garamond Pro in het menu Lettertypefamilie. (Adobe Gara-
mond Pro staat in de lijst onder de G, niet onder de A.)

¡ Selecteer Semibold in het submenu Lettertypefamilie of in het menu Letter-
typestijl onder het menu Lettertypefamilie.

o selecteer 18 pt in het menu Tekengrootte rechts van het menu Lettertype-
familie.

Þ U kunt met het gereedschap Tekst afzonderlijke woorden en tekens selecteren om tekst op te
maken, net als in tekstverwerkingsprogrømma's.

n '5 pt)#bold

CÂÊmond Pro l¿ pt rr r' r ll

"t*ll :--l=

6 Kies Bestand > Opslaan om uw werk te bewaren.



Tekst in kaders verbinden
Nu u de tekst hebt opgemaakt, gaat u een reisartikel aan het document toevoegen'

Aangezien het een lang artikel is, zal niet alle tekst van het artikel op de pagina passen.

U gaat de tekst verbinden zodat deze correct door het document loopt.

Tekst plaatsen en laten doorloPen

U begint met het selecteren van een artikel dat iudith en Cþe's reis naar Oaxaca be-

schrijft en dat is opgeslagen als een Microsoft Word-bestand. U gaat dit bestand op

pagina 3 plaatsen en vervolgens verbindt u de tekst door uw hele document.

1 Zorgdat er geen objecten zijn geselecteerd door Bewerken > Alles deselecteren te

kiezen en kies vervolgens Bestand ) Plaatsen. In het dialoogvenster Plaatsen con-

troleert u of Importopties tonen is geselecteerd.

2 Navigeer naar de map Lesson-O2 in de map Lessons en dubbelklik op het bestand

02-Article.doc.

De aanwijzer verandert in een geladen-tekstpictogram (Ëë). Met een geladen-tekstpic-

togram hebt u verschillende mogelijkheden. U kunt slepen om een nieuw tekstkader

te maken, klikken in een bestaand kader of klikken om een nieuw tekstkader in een

kolom te maken. U gaat deze tekst toevoegen aan een kolom in de onderste helft van

pagina 3.

& AIs het tekstyak niet correct in de linkerkolom is geplaatst, gebruikt u het gereedschap Selecte-

ren en sleept u de formøatgrepen om het te verplaatsen naar de juiste locatie'

3 Plaats het geladen-tekstpictogram net onder de vierde hulplijn vanaf de ondermar-

ge en net rechts van de linkermarge, en klik.

De tekst loopt in een nieuw kader in de onderste helft van de eerste kolom op pagina

3. Wanneer een tekstkader meer tekst bevat dan erin past, bevat het kader overlopende



tekst. overlopende tekst wordt aangeduid met een rood plusteken (+) in de uitpoort
van het kader, dit is het kleine vierkantje net boven de rechter benedenhoek van het
kader. U kunt overlopende tekst met een ander kader verbinden, een nieuw kader ma-
ken waarin de overlopende tekst kan doorlopen ofhet formaat van het kader vergroten
zodat de tekst niet meer overloopt.

4 selecteer het gereedschap Selecteren ( h) en klik op de uitpoort van het geselec-
teerde kader. De aanwiizer verandert in een geladen-tekstpictogram. Nu gaat u een
kolom tekst toevoegen aan de onderste helft van de tweede kolom.

5 Plaats het geladen-tekstpictogram net onder de vierde hulplijn vanaf de ondermar-
ge en net rechts van de tweede kolomhulplijn (zorgervoor dat u niet op het eerder
gemaakte tekstkader erboven klikÐ, en klik. De tekst vult nu het onderste gedeelte
van de rechterkolom.
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6 Kies Bestand > Opslaan.

Tekst verbinden

Aangezien het artikel lang is, gaat u verder met het verbinden van tekst naar de vol-

gende pagina. Eerst gaat u op de uitpoort klikken, vervolgens gaat u verbinden met

een tekstkader - een techniek die handmatig verbinden wordt genoemd. U kunt tekst

ook halfautomatisch en automatisch verbinden.

1 Klik met het gereedschap Selecteren (tl) op de uitpoort van het kader in de tweede

kolom op pagina 3.

Hierdoor weet InDesign CS4 dat de overlopende tekst van dit tekstkader moet doorlo-

pen naar een ander kader.

2 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram van pagina 4 ompagina 4

in het documentvenster te centreren.

3 Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en plaats het geladen-tekst-

pictogram in de linker bovenhoek van de eerste kolom.

De tekst loopt in de linkerkolom. Omdat u de Alt- of Option-toets ingedrukt hebt ge-

houden, is de aanwijzer nog steeds een geladen-tekstpictogram en hoeft u niet op de

uitpoort te klikken om tekst van dit kader te laten doorlopen. Dit wordt halfautoma-

tisch verbinden genoemd.

4 Plaats het geladen-tekstpictogram in de linker bovenhoek van de tweede kolom op

pagina 4 en klik.

Nu gaat u de resterende tekst in de twee kolommen onder aan pagina T laten doorlo-
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5 KIik op de uitpoort van het tekstkader in de tweede kolom op pagina 4.

6 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram van pagina Z waardoor
deze pagina in het documentvenster wordt gecentreerd.

7 Houd Alt (windows) of option (Mac oS) ingedrukt, plaats het geladen-tekstpic-
togram in de linkerkolom, net onder de hulplijn op pagina Z en klik. Laat Alt of
Option los.

Þ Wanneer de cursor een geladen tekstpictogram toont, kunt u op een willekeurig gereedschap
in de gereedschapset klikken om te stoppen met het laten dooilopen yan tekst. Er gaat geen tekst
verloren en alle otterlopende tekst blijft behouden.

Afhankelijk van waar u klikt om het kader te maken en de versie van de lettertypen
die worden gebruikt, kan de tekst precies passen of iets overlopen. Hoe dan ook, u gaat
een kader in de kolom rechts maken die om tekst te laten doorlopen.

8 Plaats het geladen-tekstpictogram in de tweede kolom onder de hulplijn en klik. De
resterende tekst van het artikel loopt in de tweede kolom.

U bent nu klaar met het verbinden van tekstkaders in dit document. Een verbonden
set tekstkaders wordt een artikel genoemd.

9 Kies Bestand > Opslaan.
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De Iay-out verfijnen
Nu gaat u de lay-out verder verfraaien door een uitgelicht citaat ('pull-quote') toe te

voegen, het tekstkader met de pull-quote veranderen en illustraties aanpassen.

Een pull-quote toevoegen

Om een accent aan te brengen bij het ontwerp op pagina 4 van uw document, gaat u

een pull-quote toevoegen. Een tekstfragment uit het artikel is al gekopieerd en in een

kader op het plakbord geplaatst. Het plakbord is het gebied buiten de pagina. U gaat

dit tekstkader met de pull-quote in het midden van pagina 4 plaatsen en de opmaak

ervan voltooien.

1 Kies Weergave > Pagina in venster passen.

2 Klik in de linker benedenhoek van het documentvenster en houd de muisknop

ingedrukt op het pijltje rechts van het paginanummervak. Selecteer pagina 4 in de

lijst met beschikbare pagina's.

Als u het tekstkader met de pull-quote links van pagina 4 niet ziet,

sleept u de horizontale schuifbalk naar links totdat de pull-quote

zichtbaar is.

3 Selecteer de pull-quote met het gereedschap Selecteren ( \).

4 Klik links in het Regelpaneel op het middelpunt in de referentiepuntindicator

(fr#), typ een X-waarde van 4 in en een Y-waarde van 3 in. Druk op Enter of Re-

turn. InDesign verplaatst het geselecteerde object naar de gespecificeerde locatie'

5 Gebruik de pijltoetsen op het toetsenbord om het kader iets op te schuiven. De on-

derkant van het kader moet door het midden van de rode ster lopen. De pull-quote

zou nu gecentreerd moeten zijn tussen de tekstkolommen op pagina 4'
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Tekst rond een object laten lopen
De tekst in de pull-quote is moeilijk leesbaar omdat de tekst in het hoofdartikel niet
rond het tekstkader loopt. U gaat de tekst van het hoofdartikel rondom de randen van
het tekstkader met de pull-quote laten lopen, zodat deze de pull-quote niet meer over-
lapt.

1 Zorgervoor dat het kader met de pull-quote is geselecteerd.

2 Kies venster > Tekstomloop. Klik in het deelvenster Tekstomloop op de derde
knop van links (r:). Hierdoor loopt tekst rond de vorm van het object.

3 Tïp .1389 in in een van de Verschuiving-velden en druk op Return.

4 Sluit het deelvenster Tekstomloop. U kunt dit deelvenster en andere deelvensters
altijd openen vanuit het menu Venster als u ze nodig hebt.

5 Kies Bestand > Opslaan.

';¡ Nadat u de artikeltekst rondom het kader met de pull-quote hebt laten lopen, køn de tekst
van het hoofdartikel overlopen. Als dit het geval is, meldt Live Preftight dezi fout in de linker
benedenho ek van het do cumentvenster.

Een lijn aan het kader toevoegen
Nu gaat u de kleur van het tekstkader veranderen zodat de lijn, die eruitziet als een
rand, dezelfde kleur krijgt als de rode ster. Met het deelvenster Stalen kunt u efficiënt
kleuren toepassen, bewerken en bijwerken voor alle objecten in een document.

Het is de bedoeling dat dit tijdschriftartikel wordt afgedrukt op een commerciële
drukpers, dus worden cMYK-proceskleuren gebruikt. De benodigde kleuren zijn al
aan het deelvenster Stalen toegevoegd.
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1 Kies Venster > Stalen.

2 Terwijl het tekstkader nog is geselecteerd, klikt u op het vak Lijn ( qì ) boven in het

deelvenster Stalen.

Door het vak Lijn te selecteren, krijgt de rand van het geselecteerde tekstkader de kleur

die u selecteert.

3 Selecteer PANTONE Warm Red CVC. Schuif zonodig omlaag in de lijst om deze te

kunnen zien.

4 Om de dikte van de lijn te wijzigen, rechtsklikt (Windows) of Ctrl+klikt (Mac OS)

u op het kader en selecteert u Lijndikte > 0,5 pt in het contextmenu.

Met contextmenu's kunt u gemakkelijk vele kenmerken van een geselecteerd object

wijzigen, zoals de lijndikte.

5 Klik op het plakbord om alle objecten te deselecteren en sluit dan het deelvenster

Stelen.

6 Kies Bestand ) Opslaan

De positie van het kader en de tekst wijzigen

De tekst in het kader met de pull-quote staat te dicht bij de rand, waardoor het er on-

aantrekkelijk uitziet en niet goed leesbaar is. U gaat nu de positie van de tekst binnen

het kader veranderen en de opmaak van het kader veranderen.

1 Klik met het gereedschap Selecteren ( [) op het tekstkader met de pull-quote om

het te selecteren. Kies dan Object > Opties tekstkader.

2 In het gebied Inzetafstand typt u .075 in het vak Boven en dan drukt u op Tab.

3 Zorgdat de knop Maak alle instellingen gelijk (@) in het midden is geselecteerd

(gesloten), zodatbij alle vier zijden van het kader dezelfde waarde wordt gebruikt.

4 Kies Midden in het menu Uitlijnen en klik op OK.
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5 Terwijl het kader nog is geselecteerd voert u de volgende handelingen uit in het
regelpaneel:

r Kies in het menu Lijntype Dik-Dun.

o Kies in het menu Lijndikte 4 pt.

6 Kies Bestand > Opslaan.

I U kunt het Regelpaneel ook gebruiken om op eenvoudige wijze andere beløngrijke kenmerken
yøn objecten op een pagína øan te passen, zoals grootte en positie.

De grootte van een afbeelding aanpassen

U gaat nu het formaatwijzigen van de afbeelding van de halvemaan op pagina 5.

I Om te vermijden døt kwaliteit verloren gaat bij bitmøpafbeeldingen, zoals afbeeldingen die
zijn gescønd of met een digitøle camera zijn genomen, zouden deze alleen proportioneel ge-
schøald moeten worden en altijd tot maximaal 120o/o yan de oorspronkelijke grootte. In dit geval
hebt u het formaat van de afbeelding proportioneel uerkleind, wat doorgaans geen negatieve
invlo e d h eeft op de kw alit eit.



Wanneer de illustratie met het gereedschap Selecteren is geselecteerd, zal in het veld 100o/o

worden vermeld; selecteer de afbeelding met het gereedschap Direct selecteren om de geschaølde

grootte te zien.

1 Schuif zonodig om pagina 5 weer te geven.

2 Klik met het gereedschap Selecteren ( \) om de af-

beelding van de blauwe halvemaan te selecteren'

3 Kies het in het Regelpaneel 50% in het menu Percen-

tage schaal Y.

Zowel de verticale als de horizontale afmetingen worden

proportioneel aangepast omdat de knop Schaalverhou-

dingen beperken (M) rechts van de schalingspercentages is geselecteerd. U kunt deze

knop uitschakelen als u de ene waarde onafhankelijk van de andere wilt bijstellen.

4 Kies Bestand > Opslaan.

Werken met stijlen
Nu gaat u stijlen uitproberen zodat u weet dat u daarmee snel en consistent tekst en

objecten kunt opmaken en - belangrijker nog - gemakkelijk universele wijzigingen

kunt aanbrengen door eenvoudigweg de stijl te bewerken. InDesign CS4 bevat een ver-

scheidenheid aan stijlen: voor alinea's, tekens, objecten, tabellen en cellen.

o Een alineastijl bevat opmaakkenmerken die gelden voor alle tekst in een alinea. U

hoeft geen tekst te selecteren om een alineastijl toe te passen, aangezien deze wordt

toegepast op alle tekst in de alinea waarin de aanwijzer staat'

o Een tekenstijl bevat alleen tekenkenmerken, wat handig is als u geselecteerde woor-

den of fragmenten in een alinea wilt opmaken.
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' Met een objectstijl kunt u opmaak maken en toepassen op geselecteerde objecten.
Met een objectstijl kunt u bij een geselecteerd object vulling- en lijnkleur, lijn- en
hoekeffecten, transparantie, slagschaduwen, doezelaar, tekstkaderopties en zelfs
tekstomloop instellen.

o Met tabel- en celstijlen kunt u de opmaak van tabelrijen en cellen regelen.

Alineastijlen toepassen

Eerst gaat u stijlen aanbrengen bij de tekst van het tijdschriftartikel, waarna u verder
gaat met objectstijlen. Om tijd te besparen zijn de alineastijlen die u op de tekst gaat
toepassen al gemaakt. Met deze stijlen kunt u de lopende tekst in het artikel snel op-
maken.

1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram van pagina 3 om deze in
het documentvenster te centreren.

2 selecteer het gereedschap Tekst (t) en klik ergens in de tekstkolommen die u zo-
juist op deze pagina hebt geplaatst.

3 Kies Bewerken > Alles selecteren om de tekst in alle verbonden kaders van het arti-
kel te selecteren.

4 Kies Tekst > Alineastijlen om het deelvenster Alineastijlen weer te geven.

5 Klik in het deelvenster Alineastijlen op Body Text om het hele artikel op te maken
met de stijl BodyText.
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6 Kies Bewerken > Alles deselecteren om de tekst te deselecteren.

) U kunt ook vanuit het Regelpaneet stijlen toepassen met Besturingselementen tekenopmaak

en B esturingselementen alineaopmaøk.

Nu gaat u een andere alineastijl toepassen op de eerste alinea van het artikel.

7 Klik met het gereedschap Tekst ergens in de eerste alinea op pagina 3.

I Selecteer in het deelvenster Alineastijlen de stijl Body Text/Drop Cap. Alineastijlen

kunnen een verscheidenheid aan tekstopmaakkenmerken bevatten, waaronder ini-
tialen (drop caps).

9 Kies Bestand > Opslaan.

Tekst voor de tekenstijl opmaken

Nu gaat u een tekenstijl maken en toepassen om de paginaverwijzingen in de alinea's

van het tijdschriftartikel te benadrukken. Eerst gaat u het Regelpaneel gebruiken om

de tekst te cursiveren en één punt te verkleinen. Vervolgens gebruikt u deze opge-

maakte tekst als basis voor de tekenstijl, zodatvdeze stijl gemakkelijk op andere tekst

in het document kunt toepassen. Om een tekenstijl toe te passen moet er tekst zijn

geselecteerd.
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1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram van pagina T om deze
in het documentvenster te centreren. Om te zorgen dat u de tekst onder aan deze
pagina kunt lezen, drukt u op ctrl + (plusteken) (windows) of command + (Mac
OS) om in te zoomen.

In de tekst staan drie verwijzingen naar andere pagina's: (page 7) , (page 2) en (page 5) .

Gebruik zonodig de schuifbalken om dit gedeelte van het document in het document-
venster weer te geven.

2 Selecteer met het gereedschap Teksr (T) de verwijzing (page 7) métde punt
erachter.

) Typogrøfen passen meestal dezelfde stijl toe op een leesteken dat volgt op het gestileerde woord.

3 selecteer in het gebied Besturingselementen tekenopmaak van het Regelpaneel
Italic in het menu Tekenstijl.

4 Typ 1l in het vak Tekengroote. De paginaverwijzingis nu opgemaakt.

5 Kies Bestand > Opslaan.

Een tekenstijl maken en toepassen.

Nu u de tekst hebt opgemaakt, kunt u een tekenstijl maken.

1 controleer of de tekst die u hebt opgemaakt nog is geselecteerd, en kies Tekst >
Tekenstijlen om het deelvenster Tekenstijlen weer te geven.

2 HoudAlt (Windows) of Option (Mac OS) inge-
drukt en klik op de knop Nieuwe stijl maken onder
in het deelvenster Tekenstijlen.

Een nieuwe tekenstijl, genaamd'Tekenstijl l', is ge-
maakt, zoals u kunt zien in het dialoogvenster Nieuwe
tekenstijl. Deze nieuwe stijl bevat de opmaakkenmer-
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ken van de geselecteerde tekst, zoals wordt aangegeven in het gebied Stijl-instellingen
van het dialoogvenster.

3 Typ Italic in het vak Naam stijl en klik op OK.

4 Selecteer met het gereedschap Tekst (T) de verwijzing (page 7) en klik op Italic in
het deelvenster Tekenstijlen om de stijl toe te passen.

Hoewel a deze tekst hebt gebruikt om de stijl te maken, is daarop nog niet de stijl
toegepast. Door een stijl toe te passen wordt de tekst gelabeldzodat deze automatisch

wordt bijgewerkt als de kenmerken van de tekenstijl worden gewijzigd.

5 Pas de tekenstijl Italic toe op de verwijzing(page 2) in dezelfde kolom en op de ver-

wijzing (page 5) in de andere kolom.

Omdat u een tekenstijl hebt gebruikt in plaats van een alineastijl, heeft de stijl alleen

invloed op de geselecteerde tekst, niet op de hele alinea.

6 Kies Weergave > Pagina in venster passen en sluit dan het deelvenster Tekenstijlen.

7 Kies Bestand ) Opslaan.
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Objectstij len toepassen

Gebruik objectstijlen om met één handeling meerdere opmaakkenmerken tegelijk aan

te brengen bij een object, zoals tekst- en illustratiekaders. Om tijd te besparen is de ob-
jectstijl die u gaat aanbrengen bij de pull-quote op pagina 4 al gemaakt.

1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram van pagina 4 om deze in
het documentvenster te centreren.

2 Klik met het gereedschap Selecteren ( tt) op de pull-quote om het tekstkader ervan
te selecteren.

3 Kies Venster > Objectstijlen om het deelvenster Objectstijlen weer te geven.

4 Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik in het deelvenster Ob-
jectstijlen op Pull-Quote om het geselecteerde object op te maken met de objectstijl
Pull-Quote.

ç Door de AIt- of Option-toets ingedrukt te houden wanneer u een stijl toepast op tekst of op
een object, wordt aIIe bestaande opmaøk gewist.

5 Kies Bestand > Opslaan.

Werken met illustraties
Om de tijdschriftlay-out te voltooien gaat u enkele illustraties verplaatsen en oefent u
tegelijkertijd met de selectiegereedschappen, werkt u met lagen en snijdt u een afbeel-
ding bij. Illustraties die in een InDesign CS4-document worden gebruikt, worden in
kaders geplaatst. Als u met geplaatste illustraties werkt, dient u vertrouwd te raken met
de drie selectiegereedschappen.
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a

O Terwijl u het verschil leert tussen kaders en hun inhoud kunt u de kaderranden zichtbaør
maken met de opdracht Weergave ) Kaderranden tonen.

Het gereedschap Selecteren ( l) wordt gebruikt voor algemene lay-outtaken, zoals

het plaatsen en verplaatsen van objecten op een pagina.

Het gereedschap Direct selecteren ( [ ) wordt gebruikt voor taken die betrekking
hebben op de inhoud van een illustratiekader, ofop het tekenen en bewerken van
paden; bijvoorbeeld om kaderinhoud te selecteren ofom een ankerpunt op een pad

te verplaatsen. Het gereedschap Direct selecteren wordt ook gebruikt om objecten

binnen groepen te selecteren.

Het gereedschap Positie (tE), dat verborgen is onder het gereedschap Direct
selecteren, werkt in combinatie met het gereedschap Selecteren bij het plaatsen van

inhoud in een kader en bij het veranderen van de grootte van het kader. U kunt dit
gereedschap gebruiken om een illustratie binnen zijnkader te verplaatsen of om

het zichtbare gebied van een illustratie te veranderen door die bij te snijden.

a

lllustraties binnen een kader pos¡t¡oneren

Bij twee van de kaders op de eerste spread moet het formaat worden veranderd, of de

afbeeldingen erbinnen opnieuw worden gepositioneerd.

1 Selecteer pagina 2 in het paginavak in de linker benedenhoek van het document-
venster om naar pagina 2 te navigeren. Druk op Ctrl+O (nul) (Windows) of Com-
mand+O (Mac OS) om de pagina in het venster te passen.

2 Gebruik het gereedschap Direct selecteren ( \ ) en plaats uw aanwijzer boven de

afbeelding van de rode zon, die slechts gedeeltelijk zichtbaar is. U ziet dat de aan-

wijzer in een handje verandert, wat betekent dat u de inhoud van het kader kunt
selecteren en manipuleren. Sleep de afbeeldin g naar rechts zodat de zon volledig
zichtbaar is. Met het gereedschap Direct selecteren kunt u een illustratie binnen
zijn kader verplaatsen.



) Met de opdracht Aønpassen kunt u gemøkkelijk illustraties aan kaders en kaders aan illu-
strøties aønpassen. Kies bijvoorbeeld Object > Aøfipassen > Inhoud centreren orn een illustratie
binnen zijnkøder te centreren.

3 Klik met het gereedschap Selecteren ( \) op de afbeelding van de blauwe hand
linksboven op de pagina.

4 Sleep de middelste greep bovenaan omhoog om het kader groter te maken, waar-
door meer van de inhoud ervan zichtbaar wordt.

5 Kies Bestand > Opslaan.

) U kunt de afbeelding voorvertonen terwijl u het kader verplaatst, vergroot of verkleint øls u
even wacht nadat u op het kader hebt geklikt en dan het kader verplaatst of van formaat veran-
dert.

Het gereedschap Positie gebruiken

Met het dynamische gereedschap Positie (d4) kunt u met de inhoud van een kader
werken, of dit nu een illustratie of tekst is. Wanneer u het gereedschap Positie op een

illustratie plaatst, verandert het in een handpictogram (Q), wat betekent dat u de in-
houd binnen dat kader kunt manipuleren. Wanneer u het gereedschap Positie op een

tekstkader plaatst, verandert de aanwijzer in een I-balk, wat betekent dat u tekst kunt
toevoegen ofbewerken.
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1 Selecteer het gereedschap Positie door de muisknop
ingedrukt te houden op het gereedschap Direct
selecteren in de gereedschapset. Zodrahet gereed-

schap Positie verschijnt, selecteert u het.

2 Druk op Ctrl+J (Windows) of Command+J (Mac

OS), typ 3 in het dialoogvenster Ga naar pagina en

druk dan op Enter of Return. Met deze sneltoets gaatunaar pagina 3. Beweeg de

cursor boven de tekst 'Exploring Mexican Folk Art'. U ziet dx uw aanwijzer veran-
dert in de I-balk.

3 Klik driemaal op de tekst om deze te selecteren.

4 In het gebied Besturingselementen tekenopmaak van het Regelpaneel sleept u om de

waarde in het vak Tekengrootte te selecteren. 'Up 20 en druk op Enter of Return.

5 Kies Bestand > Opslaan.

Lagen selecteren tijdens het plaatsen van objecten

In InDesign CS4 kunt u objecten op verschillende lagen plaatsen. U kunt lagen be-

schouwen als vellen transparante film die op elkaar zijn gestapeld. Door lagen te ge-

bruiken, kunt u objecten op één laag maken en bewerken zonder dat dit invloed heeft

op - ofbeïnvloed wordt door - objecten op andere lagen. Lagen bepalen ook de

stapelvolgorde van objecten.

Voordat u een foto van een gordeldier in uw ontwerp gaat importeren, zorgt:u ervoor
dat u het kader aan de juiste laag toevoegt.

1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram van pagina 3 om deze in
het documentvenster te centreren.

2 Kies Venster ) Lagen om het deelvenster Lagen weer

te geven.

3 Klik op het woord 'Photos' in het deelvenster Lagen

om de laag Photos te selecteren. Klik niet op de vak-
jes links van de laag Photos, want dan verbergt of
vergrendelt u de laag.
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4 Selecteer het gereedschap Selecteren ( lt) en klik op het plakbord zodat er niets is

geselecteerd.

5 Kies Bestand ) Plaatsen. Navigeer zonodig naar de map Lesson_02. Klik op 02_
Armadillo.tif en Slnït+klik dan op 02_Gecko.tif. Klik op Openen.

cr R\-
I In het dialoogvenster Pløatsen kunt u meerdere tekst- en illustratiebestanden selecteren om te
importeren. De bestanden worden geimporteerd in de volgorde waørin ze in het dialoogvenster
støan. In InDesign kunt u illustrøties met verschillende bestandsindelingen importeren, waaron-
der bestanden die in Photoshop (psd) of lllustrøtor (øi) zijn gemaakt.

Er verschijnt een geladen-illustratiepictogram (ìl ) met een voorvertoning van het gor-
deldier. Het getal 2 naast ðe aanwijzer geeft het aantal illustraties aan dat zal worden
geïmporteerd.

6 Klik in het witte gebied boven het woord'Mexico' om het gordeldier boven aan de

pagina te plaatsen. U gaat de afbeelding later verplaatsen, nadat u deze hebt bijge-
sneden.

7 Klik onder aan de rechterkolom met tekst om de illustratie van de gekko te
plaatsen.

U ziet dat de twee nieuwe kaders dezelfde kleur hebben als de laag Photos in het deel-
venster Lagen. De kaderkleur van een object geeft aan op welke laag hij staat.

I Terwijl de illustratie van de gekko nog is geselecteerd, typt u in het Regelpaneel 15

in het vak Draaiingshoek. Druk op Enter of Return.

9 Klik in het deelvenster Lagen op het vak links van de laagnaam Text zodat het ver-
grendelpictogram verschijnt.
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Door de laag Text te vergrendelen voorkomt u dat u de laag selecteert of wijzigingen
aanbrengt bij de laag ofbij objecten op deze laag. Nu de laag Text is vergrendeld, kunt
u het kader met het gordeldier bewerken zonder per ongeluk het kader met'Hecho en
Mexico'te selecteren.

10 Kies Bestand ) Opslaan.

De foto bijsnijden en verplaatsen

Nu gaat u met het gereedschap Selecteren de foto van het gordeldier bijsnijden en ver-
plaatsen.

1 Kies Bewerken > Alles deselecteren.

2 Klik met het gereedschap Selecteren ( l) op het gordeldier.

3 Plaats de aanwijzer op de middelste greep aan de rechterzijde van het kader met het
gordeldier en houd de muisknop ingedrukt. Sleep het kader naar het midden van
het gordeldier om het bij te snijden.

4 Plaats met het gereedschap Selecteren de aanwijzet op het middelpunt van het ka-
der met het gordeldier en sleep het object zo dathet magnetisch uitlijnt op de hulp-
lijn van het afloopgebied aan de rechterrand van de pagina.
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U ziet dat de rand van het gordeldier is verdwenen achter de decoratieve rand. Dat
komt omdat de laag Photos zich onder de laag Graphics bevindt in het deelvenster

Lagen.

5 Kies Weergave > Schermmodus ) Voorvertoning om de voltooide pagina's te

bekijken.

6 Kies Bestand > Opslaan.

7 Kies Bestand > Sluiten.

Zelf verkennen
Gefeliciteerd! U hebt de rondleiding door InDesign CS4 voltooid. Als u meer wilt leren

over InDesign CS4 zou u het volgende kunnen proberen:

o Experimenteer verder met de tijdschriftlay-out. Voeg nieuwe paginat toe, verplaats

items naar andere lagen, maak tekstkaders en pas de illustraties aan met de gereed-

schappen in de Gereedschapset.

¡ Kies Help > InDesign Help om Adobe InDesign CS4 Help te gebruiken.

o Doorloop de lessen in de rest van dit boek.



Herhalingsvragen
1 Hoe weet u of een element van een lay-out uitvoerproblemen zal

veroorzaken?

2 Met welk gereedschap kunt u tekstkaders maken? En tekstkaders verbinden?

3 Welk symbool geeft aan dat een tekstkader meer tekst bevat dan erin
past - dat er dus overlopende tekst is?

4 Met welk gereedschap kunt u zowel met illustraties als met tekst werken?

5 Welk deelvenster bevat opties voor het wijzigen van geselecteerde kaders'

illustraties oftekst?

Antwoorden op de herhalingsvragen
1 Het deelvenster Preflight vermeldt fouten wanneer een element in de lay-out

niet overeenkomt met het geselecteerde preflight-profiel. Als het preflight-

profiel bijvoorbeeld CMYK-uitvoer aangeeft en u een RGB-illustratie im-
porteert, wordt een fout gemeld. Preflight-fouten worden ook in de linker
benedenhoek van het documentvenster weergegeven.

2 U maakt tekstkaders met het gereedschap Tekst en u verbindt tekstkaders

met het gereedschap Selecteren.

3 Een rood plusteken in de linker benedenhoek van een tekstkader geeft over-

lopende tekst aan.

4 Met het gereedschap Positie, dat verborgen is onder het gereedschap Direct

selecteren, kunt u zowel met illustraties als met tekst werken.

5 Het Regelpaneel bevat opties voor het wijzigen van de huidige selectie:

tekens, alinea's, illustraties, kaders, tabellen, enzovoort'



Door de functies voor het opzetten van de documenten die u
maakt volledigtebenutten, bent u verzekerd yan een consistente
paginalay-out en wordt uw werk een stuk eenvoudiger. In deze les
leert u hoe u een nieuw document opzet, stramienpagina's maøkt
en kolomrnen en hulplijnen instelt.



3 Een document instellen en
met pag¡na's werken

o

Lesoverzicht
In deze inleiding tot het opzetten van een document dat uit meerdere

paginat bestaat, leert u:

. een nieuw document opzetten;

o meerdere stramienpagina's maken, bewerken en toepassen;

. standaardinstellingenvoor documenten instellen;

o het formaat van het plakbord en afloopgebied aanpassen;

o sectiemarkeringenmaken;

o stramienpagina-items overschrijven op documentpagina's;

o tekstomloop toevoegen aan een illustratie;

o illustraties en tekst toevoegen aan documentpagina's.

Deze les duurt ongeveer 90 minuten.



Aan de slag
In deze les gaat u een tijdschriftartikel van twaalfpagina's opzetten, vervolgens plaatst
u tekst en illustraties op een van de spreads.

. Plaats een kopie vøn de bronbestanden yøn deze les op uw harde schijf als u dit nog niet hebt
gedaan, U vindt de bestanden op de cd die is geleverd bij Adobe InDesign CS4 Classroom in a
Book. Zie 'De bestønden van Cløssroom in a Book kopiëren' in de inleiding.

1 Om ervoor te zorgen dat de voorkeuren en standaardinstellingen van uw Adobe
InDesign CS4-programma overeenkomen met de instellingen die in deze les wor-
den gebruikt, verplaatst u het InDesign-voorkeurenbestand naar een andere map.
Volg hierbij de procedure in'Het voorkeurenbestand van InDesign opslaan en te-
rugplaatsen' op pagina 2.

2 Start Adobe InDesign CS4. Om ervoor te zorgen dat de deelvensters en menu-
opdrachten overeenkomen met de instellingen die in deze les worden gebruikt,
kiest u Venster > Werkruimte [Geavanceerd], en dan kiest u Venster ) Werkruimte
) Geavanceerd opnieuw instellen. Voordat u met de les begint, opent u een InDe-
sign-document dat al gedeeltelijk is voltooid.

3 Als u wilt zien hoe het voltooide document eruitziet, opent u het bestand 03_End.
indd in de map InDesignClB/Lessons/Lesson_03 op uw harde schijf.

4 Schuif door het document om de spreads te bekijken, op de meeste ziet u alleen
hulplijnen en plaatsaanduidende kaders. Navigeer naar de pagina's 2-3, de enige
spread die u in deze les gaat voltooien.
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5 Sluit het bestand 03-End.indd nadat u het hebt bekeken oflaat het open als u het

als leidraad wilt gebruiken bij uw werk.

a' Terwijl u werkt, mag u gerust deelvensters verplaøtsen of de vergroting wijzigen zoals u pret-

tigvíndt

Aangepaste pagina-instellingen maken en opslaan

Met InDesign kunt u vaakgebruikte pagina-instellingen bewaren, zoals aantal pa-

ginat, paginaformaat, kolommen en marges. Met deze opgeslagen documentparame-

ters, die documentvoorinstellingenworden genoemd, kunt u snel nieuwe documenten

maken.

1 Kies Bestand > Voorinstellingen document ) Definiëren.

2 Klik op Nieuw in het dialoogvenster Voorinstellingen document.

3 In het dialoogvenster Nieuwe voorinstelling document stelt u het volgende in:

. Typ Magazine in het vak Voorinstelling document.

. Typ 12 in het vakAantal pagina's.

r Controleer of de optie Pagina's naast elkaar is geselecteerd.

. Typ 50p3 in het vak Breedte (de afkorting voor 50 pica's en 3 punten)'

. Typ 65p3 in het vak Hoogte.

. Tïp 5 bij Aantal in het gedeelte Kolommen en laat de tussenruimte staan op

lpo.

Magaz¡ne ÕK

L2 Herstellen

Meer oDt¡es

AångeÞåst

m

*.4,233 mm

3 12,7 mm

: 12¡7 mm

;212,725 mm

276,225

12,7 mm

;i16,933 mm

Stånd: @

Tussenruimte:

iü

Pàglnatsrmàat:

Voor¡nstell¡ng dogum8nt:

Aàntal päginå's: MPaqinå3 näðst elkaar

E stråm¡entekstkader

Binnen:

Búlen:

Kolommen

Aåntàl:

Marges

Eoven:

Onder:

Brqedte:

Hoogte:

NieMe worinsletling documenl



. Zorgervoor dat in het gedeelte Marges het pictogram Maak alle instellingen
gelijk (;$l) in het midden van de marge-instellingen is gedeselecteerd (gebroken
ketting) zodat u instellingen kunt invoeren die niet voor alle vier marges het-
zelfde zijn.'Iyp 4p bij Onder; laat de marges Boven, Binnen en Buiten staan op
3 pica (3p0).

4 Klik op Meer opties om het dialoogvenster uit te vouwen. 'Ap .25 in in het veld
Boven van de optie Afloopteken. Zorg ervoor dat het kettingpictogram Maak
alle instellingen gelijk is geselecteerd, zodal dezelfde waarde in de vakken Onder,
Binnen en Buiten wordt gebruikt. Klik in het vak Onder en u ziet dat InDesign ge-
bruikte maateenheden (in dit geval, inches) automatisch omzet in de equivalenten
in pica's en punten.

Màrges

Eeven:

Qnder:

: 12,7 mm

3. 16,933 mm

Afloopøebied en witrl¡mte rond pagim

Boffi
Afllopæbied:

Yútru¡mte rond p€inå:

6,35 mm

ll mm

Onds Efffi R-¡ten

E¡ffi:

Builen:

; 12,7 m
3 1e7 mm

6,35 mm

0mm

6,35 mm

0m
6,35 mm

0mm

Het afloopgebied creëert een gebied buiten de pagina dat wordt afgedrukt en wordt
gebruikt voor items die buiten het gedefinieerde paginaformaat doorlopen, zoals een

afbeelding ofeen gekleurde achtergrond op een pagina.

", U kunt in alle dialoogvensters en deelvensters elke ondersteunde maateenheid gebruiken. AIs
u een andere maateenheid dan de standøard maateenheid wilt gebruiken, typt u gewoon de
aanduiding voor de eenheid die u wib gebruiken, zoals p voor picø's, pt yoor punten, en in of
" (dubbele aanhalingstekens) voor inches øchter de waarde die u in een vak invoert. U kunt
de standøardeenheden wijzigen door Bewerken > Voorkeuren > Eenheden en toenamen (Win-
dow) of InDesign > Voorkeuren > Eenheden en toefiamen (Møc OS) te kiezen.

5 Klik op OK in beide dialoogvensters om de voorinstelling van het document te
bewaren.

Een nieuw document maken

Wanneer u een nieuw document maakt, verschijnt het dialoogvenster Nieuw docu-
ment. Bij het opzetten van een nieuw document kunt u een bestaande voorinstelling
gebruiken, of u gebruikt dit dialoogvenster om meerdere documentinstellingen zoals
het aantal pagina's, het paginaformaat, het aantal kolommen enzovoort te specifi.ceren.
In dit onderdeel gaat u de voorinstelling van het Magazine gebruiken die u zojuist hebt
gemaakt.



1 Kies Bestand ) Nieuw ) Document.

2 In het dialoogvenster Nieuw document selecteert u zonodig de voorinstelling

Magazine in het menu Voorinstelling document.

3 Klikop OK.

InDesign creëert een nieuw document waarbij alle specificaties van de documentvoor-

instelling worden gebruikt, zoals paginaformaat, marges en aantal paginat.

4 Open het deelvenster Pagina's door Venster > Pagina's te kiezen als het deelvenster

nog niet open is.

In het deelvenster Pagina's is pagina I zichtbaar en blauw gemarkeerd aangezien dit de

pagina is die momenteel in het documentvenster wordt weergegeven. Het deelvenster

Pagina's is onderverdeeld in twee delen. In het bovenste gedeelte worden pictogram-

men van de stramienpaginat weergegeven. (Een stramienpagina lijkt op een achter-

grondsjabloon die u op vele pagina's in een document kunt toepassen.) In het onderste

gedeelte worden pictogrammen van documentpagina's weergegeven. In dit document

bestaat de stramienpagina uit een spread van twee tegenover elkaar liggende pagina's.

Pictogrøm van

stramienpøginø.

Pictogram van document-
pagina.

5 Kies Bestand > Opslaan als, noem het bestand 03-Setup.indd, kies de map

Lesson-O3 en klik op Opslaan.

,t\: Støndaørd is pagina I in een nieuw document een rechterpagina (rechts van de rug). U kunt
een document ookbeginnen op een linkerpagina (links vøn de rug). Om op een linkerpøgina te

beginnen møakt u een nieuw document, selecteert u pagina 7 in het deelvenster Paginø's en ver-

volgens kiest u Layout ) Nummerings- en sectie-opties. In het dialoogvenster Nummerings- en

sectie-opties selecteert u Paginanummering starten bij en wert u voor de eerste pagina een even

getal in het vøk erachter in. KIik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

rll* Þagina's

fGeenl
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Schakelen tussen open lnDesign-documenten
Terwijl u werkt aan het nieuwe document kunt u het voltooide document bekijken
door te schakelen tussen deze documenten. Als beide documenten open zijn, kunt u
het ene ofhet andere document op de voorgrond weergeven.

1 Kies het menu Venster. De InDesign-documenten die nu
open zijn worden onderaan weergegeven.

2 Kies het document dat u wilt weergeven. Dat document
verschijnt nu voorop.

Help

5rþìkken

Uerku¡mte

r' 1o3-End,indd@61"/.

Werken met stramienpagina's

Voordat u illustraties en tekstkaders aan het document toevoegt, stelt u de stramien-
pagina's in, die dienen als achtergrond voor uw documentpagina's. Elk object dat u
aan een stramienpagina toevoegt, verschijnt automatisch op de documentpaginat
waarop de stramienpagina is toegepast.

In dit document gaat u twee stramienspreads maken. Eén die een raster en voettekst-
informatie bevat en een tweede die plaatsaanduidende kaders bevat. Door meerdere
stramienpagina's te maken is variatie mogelijk terwijl het ontwerp consistent bliift.

Hulplijnen aan de stram¡enpag¡na toevoegen

Hulplijnen zijn niet-afdrukbare lijnen waarmee u de lay-out van een document heel
nauwkeurig kunt ontwerpen. Hulplijnen die op stramienpagina's zijn geplaatst, ver-
schijnen op alle documentpagina's waarop dat stramien is toegepast.

Bij dit document voegt u een reeks hulplijnen toe die, samen met de kolomhulplijnen,
als een raster functioneren waarop u gemakkelijk illustraties en tekstkaders kunt posi-
tioneren.

1 Dubbelklik in het bovenste gedeelte van het deelvenster Pagina's op de naam
A-stramien. De linker- en rechterpagina's van de stramienspread verschijnen in
het documentvenster.

: L'Ì.--r_5ÈtrF.rrrdd {Ð ÊÊ.f:.
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& Als de twee pøgina's yøn de stramienspreød niet in het documentvenster zijn gecentreerd,

dubbelklikt u op het gereedschap Handje in de gereedschøpset om ze te centrereÍl.

2 Kies Layout > Hulplijnen maken.

3 SelecteerVoorvertoning.

4 Bij de optie Rijen, typt u 8 in het vak Aantal en 0 in het vak Tussenruimte.

5 Selecteer Marges bij Hulplijnen aanpassen aan en u ziet de horizontale hulplijnen

op uw stramienpaginat verschijnen.

Door Marges te selecteren in plaats van Pagina passen de hulplijnen binnen de grenzen

van de marges in plaats van binnen de paginagrenzen. U hoeft geen kolomhulplijnen

toe te voegen omdat er al kolomlijnen in het document worden weergegeven.

6 Klikop OK.

t:; Wanneer u op een ãocumentpagina werkt in pløats van op een stramienpaginø kunt u met

dezelfde opdracht ook rasters aan afzondeilijke documentpagina's toevoegen.

Hulplijnen slepen van Iinialen

Hulplijnen kunnen worden gesleept vanaf de horizontale (boven) en verticale (zijkant)

linialen om op afzonderlijke pagina's extra hulp bij het uitlijnen te bieden. Als u Ctrl
(Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt houdt terwijl u een hulplijn sleept,

wordt de hulplijn op de gehele spread toegepast.

In deze les gaat u voetteksten onder de ondermarge van de pagina plaatsen waar

geen kolomhulplijnen staan. Om de voetteksten nauwkeurig te plaatsen, gaat u een

horizontale hulplijn en twee verticale hulplijnen toevoegen.

OK

3, I *ro Annuleren

i 0mm 4,?33
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OPaqina
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* U kunt de liniaalhulplijn ook slepen zonder Ctil of Command ingedrukt te houden en de
hulplijn boven het plakbord loslaten om een hulplijn op zowel alle pagina's in een spread als op
het pløkbord weer te geven.

1 Dubbelklik op de naam A-Stramien in het deelvenster Pagina's als deze nog niet
is geselecteerd. Als de spread A-Stramien niet zichtbaar is in het bovenste gedeelte
van het deelvenster Paginat, schuift u in het bovenste gedeelte van het deelvenster
om meer stramienpagina's weer te geven.

2 zonder in uw document te klikken, beweegt u de aanwijzer door het document-
venster en bekijkt u de horizontale en verticale linialen terwijl u de aanwijzer ver-
plaatst. U ziet dat de dunne lijntjes in de linialen overeenkomen met de positie van
de aanwijzer.u ziet ook dat de lichtgrijze x- en Y-waarden in het Regelpaneel de
positie van de aanwijzer aangeven.

3 Druk op Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) en plaats uw aanwijzer op de
horizontale liniaal. Sleep een liniaalhulplijn omlaag naar ongeveer 62pica. U kunt
aan de Y-waarde in het Regelpaneel of in het deelvenster Transformeren (Venster )
Object en layout > Transformeren) de huidige positie zien. Het is niet zo belangrijk
of de hulplijn precies op 62 pica staat, dat gaat u hierna doen.
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ú. De bedieningselementen in het deelvenster Transformeren zijn hetzelfde als die in het Re-
gelpaneel, U kunt deze beide gebruiken om veelvoorkomende aanpassingen te maken, zoals het
wijzigen van positie, grootte, schaal en rotatiehoek.

4 Om de hulplijn op precies 62 picate plaatsen, selecteert u de hulplijn met het ge-
reedschap Selecteren (l¡) als dezenogniet is geselecteerd. Een geselecteerde hulp-



lijn wordt met een andere kleur weergegeven dan hulplijnen die niet zijn geselec-

teerd. Wanneer de hulplijn is geselecteerd, is de Y-waarde niet meer gedimd in het

Regelpaneel of deelvenster Transformeren. Selecteer de waarde in het Y-vak in het

Regelpaneel en typ 62p om de huidige waarde te vervangen. Druk dan op Enter of

Return om de waarde toe te passen op de geselecteerde hulplijn.

, U kunt bij elk deelvenster de waarde in een vak selecteren door te klikken op de letter of op het

pictogram vøn dat yak. Klik bijvoorbeeld op de Y om de waarde in het Y-vak te selecteren.

5 Sleep een liniaalhulplijn van de verticale liniaal naar de positie 12p0,6. Let terwijl u

sleept op de X-waarde in het Regelpaneel. De hulplijn wordt magnetisch uitgelijnd

op de kolomhulplijn op die locatie.

6 Sleep nog een hulplijn uit de verticale liniaal naar de positie 88p5'4.

7 Kies Bestand ) Opslaan.

Een tekstkader maken op de stramienpag¡na

Elke tekst of illustratie die u op een stramienpagina plaatst verschijnt op pagina's

waarop het stramien is toegepast. Om een voettekst te maken, gaat u een publicatie-

titel ('summer Vacations') en een paginanummeraanduiding onder aan beide stra-

mienpagina's toevoegen.

: : Wanneer u een kader tekent met het gereedschap Tekst begint het køder daar waar de hori-

zontale basislijn de I-cursor kruist - niet in de bovenhoek van de cursor'
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1 Zorgervoor dat u de onderkant van de linker stramienpagina kunt zien. Zoomzo-
nodig in en gebruik de schuifbalken of het gereedschap Handje (fl).

2 selecteer het gereedschap Tekst (T) in de gereedschapset. op de linker stramienpa-
gina sleept u om een tekstkader te maken onder de tweede kolom waar de hulplij-
nen elkaar kruisen (zie afbeelding). U hoeft het kader nu nog niet heel nauwkeurig
te tekenen. Daar wordt verderop voor gezorgd.

3 Terwijl het invoegpunt in het nieuwe tekstkader staat, kiest u Tekst > Speciaal te-
ken invoegen > Markeringen > Huidig paginanummer.

De letter A verschijnt in uw tekstkader. op documentpagina's die op deze stramien-
pagina zijn gebaseerd, wordt het correcte paginanummer weergegeven, zoals'2' op
documentpagina2.

4 Als u een em-spatie achter het paginanummer wilt toevoegen, rechtsklikt (win-
dows) of Control+klikt (Mac OS) u terwijl de cursor in het tekstkader staat om een
contextmenu te openen. Kies dan Spatie(s) invoegen ) Em-spatie. U kunt dezelfde
opdracht ook in het menu Tekst kiezen.

5 Typ SummerVacations na de em-spatie.

Nu gaat u het lettertype en de tekengrootte van de tekst in het kader veranderen.

6 Selecteer het gereedschap Selecteren (lt) in de gereedschapset en zorgervoor dat
het tekstkader dat de voettekst bevat is geselecteerd. Controleer ofalle tekst die
u zojuist hebt ingevoe rd zíchtbaar is. Zonodig vergroot u het tekstkader door de
rechter benedenhoek te slepen totdat u de tekst kunt zien.

7 Kies Tekst > Teken om het deelvenster Teken weer te geven.

I In het deelvenster Teken selecteert u Adobe Garamond Pro in het menu Letter-
typefamilie.

9 Controleer of het vak Tekengrootte 12 pt vermeldt.

', U kunt de kenmerken van alle tekst in een kader bewerken door het kader te selecteren met
het gereedschap Selecteren. AIs u de kenmerken van een gedeelte van de tekst in het køder wilt
wijzigen, gebruikt u het gereedschøp Tekst.



, Verwar het menu Tekengrootte (fl ) niet met het menu Regelafstand ( # ). Let erop døt u de

tekengrootte verandert en niet de regelafstønd.

' Wønneer er geen objecten zijn geselecteerd, worden veranderingen die u aanbrengt in het

deelyenster Teken of in øndere deelyensters uw standaørdinstellingen voor het actieve document.

Om te voorkomen dat u uw standaardinstellingen verøndert, zorgt u ervoor døt er een object is

geselecteerd voordat u wijzigingen aanbrengt in een deelvenster.

10 Selecteer het gereedschap Selecteren ( \ ) in de gereedschapset. Sleep indien nodig

het voettekstkader zo, datde linker bovenhoek zich vastzet op het snijpunt van de

horizontale en verticale hulplijnen die u eerder hebt gemaakt.

11 Klik op de linker bovenhoek van de referentiepuntindicator (ffi), die zich in de

linker bovenhoek van het Regelpaneel bevindt. U ziet in het Regelpaneel een X-

waarde van I2p0,6 en een Y-waarde van 62p0.

12 Klik in een leeg gebied van uw documentvenster of kies Bewerken > Alles deselec-

teren om het tekstkader te deselecteren.

Nu gaat u de voettekst op de linker stramienpagina dupliceren en de kopie op de rech-

ter stramienpagina plaatsen.

13 Selecteer met het gereedschap Selecteren ( lt ) het voettekstkader op de linker stra-

mienpagina. Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt, klik en sleep het

tekstkader naar de rechter stramienpagina zodat deze zich vastzet aan de hulplij-
nen, gespiegeld ten opzichte van de linker stramienpagina (zie afbeelding).
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+* Wanneer het niet is geselecteerd, wordt een strømienitem weergegeyen met een stippeltijn
Iøngs de rand van zijn selectiekader. Dit vormt een visueel onderscheid tussen stramienitems en
objecten die op documentpøginø's zijn gemaakt, waørbij de selectiekøders met ononderbroken
lij ne n w o rden w eergegev en.

14 Zorg ervoor dat u de onderkant van de rechter stramienpagina kunt zien. Zonodig
vergroot u de weergave en schuift u om het tekstkader onder aan de rechter stra-
mienpagina te kunnen zien.

15 Selecteer het gereedschap Tekst (f) en klik ergens in het tekstkader op de rechter
stramienpagina, waardoor u een invoegpunt maakt.

16 Klik op Besturingselementen alineaopmaak (nr) in het Regelpaneel en klik dan op
de knop Rechts uitlijnen.

r:--- ---ì-=--=- t
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Klik op Besturingselementen alineaopmaak øan de linkerkant van het Regelpaneel om
uitlijnopties te zien.

De tekst is nu rechts uitgelijnd binnen het voettekstkader op de rechter stramienpa-
gina. Nu gaat u de rechter stramienpagina aanpassen door het paginanummer rechts
van de woorden 'Summer Vacations'te plaatsen.

17 verwijder de em-spatie en het paginanummer aan het begin van de voettekst.

18 Plaats het invoegpunt aan het einde van 'summer vacations' en kies dan Tekst >
Speciaal teken invoegen > Markeringen > Huidig paginanummer.

19 Plaats het invoegpunt tussen 'summer vacations' en het paginanummerteken.
Rechtsklik (Windows) of Crrl+klik (Mac OS) en kies dan Spatie(s) invoegen >
Em-spatie.

A Summer Vacations Summer Vacations A

Linker yoettekst en rechter voettekst.



20 Sluit het deelvenster Teken of plaats het in het koppelgebied. Kies Bewerken > Alles

deselecteren en kies vervolgens Bestand > Opslaan.

De naam van de stramienpag¡na wijzigen

Wanneer documenten meerdere stramienpagina's bevatten, kunt u elke stramienpa-

gina beter een beschrijvende naam geven. U gaat de naam van deze eerste stramienpa-

gina veranderen in'Grid-Footer'.

1 Kies Venster > Pagina's als het deelvenster Pagina's nog niet open is. Controleer of
de A-Stramienpagina nog is geselecteerd. Kies in het deelvenstermenu Paginat
(E) Stramienopties voor "A-Stramien".

2 'Ap Grid-Footer in het vak Naam en klik op OK.

e Behalve de naam van stramienpaginø's, kunt u in het dialoogvenster Stramienopties ook an-
dere eigen schapp en v øn b estaande stramienp øginø's veranderen.

Extra stramienpag¡na's maken

In een document kunt u meerdere stramienpagina's maken. Deze kunt u onafhanke-

lijk van elkaar opzetten, of u baseert een stramienpagina op een andere stramienpa-

gina. Door stramienpaginat op andere stramienen te baseren wordt elke wijziging in
het bovenliggende stramien doorgevoerd in de onderliggende stramienen.

Het stramien Grid-Footer bijvoorbeeld, is bruikbaar bij de meeste pagina's in het les-

document en kan als basis dienen voor een andere set stramienpagina's die gemeen-

schappelijke lay-outelementen hebben, zoals marges en het huidige-paginanummer-

teken.

Voor deze verschillende lay-outs gaat u een afzonderlijke set stramienpagina's maken

die plaatsaanduidende kaders voor tekst en illustraties bevatten. Het stramien Place-

holder wordt gebaseerd op het stramien Grid-Footer.
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A, Strømien A- Grid-Footer
B. Stramien B -Placeholder
C, D o cumentp agin a's geb a seerd op A- Gri d- F o oter
D, Documentpagina's gebaseerd op B-Placeholder

Een stramien met een plaatsaanduiding maken

fn deze oefening gaat u een tweede stramienpagina maken die plaatsaanduidingen
zal bevatten voor de tekst en illustraties die in uw artikelen zullen verschijnen. Door
plaatsaanduidingen op de stramienpagina's te maken, bent u verzekerd van een consi-
stente lay-out tussen artikelen en hoeft u niet voor elke pagina in uw document tekst-
kaders te maken.

1 In het deelvenster Pagina's kiest u Nieuw stramien in het deelvenstermenu Pagina's.

i Pagina'r

[Geen]

)l l-=

A-Grid - Footer
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1

2 \pPlaceholder in hetvakNaam.

3 Kies A-Grid-Footer i4 het menu Gebaseerd op stramien en klik op OK. n n
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der in het deelvenster Paginat. Deze letter geeft aan dat het stramien



als basis dient voor het stramien B-Placeholder. Als u het stramien A-Grid-Footer zou

wijzigen, zouden die wijzigingen ook doorgevoerd worden in het stramien B-Place-

holder. U merkt misschien ook dat u niet gemakkelijk objecten' zoals de voetteksten,

van andere stramienpagina's kunt selecteren. Verderop in deze les leert u meer over het

selecteren en overschrijven van stramienpagina-items'

Als niet alle strømienpaginapictogrømmen zichtbaar zijn in het deelvenster Pagína's, klikt

u op de horizontale balk tussen de strømienpaginapictogrammen en de documentpaginapicto-

grammen en sleept u deze omlaag totdat de andere strømienpaginapictogrammen zichtbaar zijn.

Een plaatsaanduidend kader voor een titeltoevoegen

De eerste plaatsaanduiding bevat de titel van het artikel in een geroteerd tekstvak'

1 Om de linkerpagina in het documentvenster te centreren, dubbelklikt u op het

pictogram van de linkerpagina van het stramien B-Placeholder in het deelvenster

Paginat.
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2 Selecteer het gereedschap Tekst (f). In het plakbordgebied buiten de linkerrand

van de eerste kolom sleept u om een tekstkader te maken dat net iets breder is dan

de pagina en ongeveer net zo hoog als een van de rasterblokken. Later gaat u de po-

sitie en het formaat van dit tekstkader veranderen.
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3 Terwijl het invoegpunt in het nieuwe tekstkader staat, typt u season Feature.

4 Klik driemaal op de tekst die u in de vorige stap hebt getypt om alle tekens in het
kader te selecteren.

5 Klik op Besturingselementen tekenopmaak (E) in het Regelpaneel om de opties
voor tekenopmaak weer te geven. Kies Trajan Pro in het menu Lettertypefamilie.

. iAli
:l-liîl P Tekton pm

t Times New Rom¡n

5rryb
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Trebuchet Ms

O runga
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Sample

De lettertypefamilie Trajan heeft alleen hoofdletters, dus de tekst die u hebt getypt
verschijnt nu helemaal in hoofdletters.

6 Dubbelklik om het woord'SEASON'te selecteren. Selecteer in het Regelpaneel in
het menu Tekengrootte 36 pt. selecteer dan het woord'FEATURE' en selecteer 60
pt in het menu Tekengrootte.

7 selecteer Besturingselementen alineaopmaak (rn) in het Regelpaneel en klik dan
op de knop Centreren.

/:\ _ _.
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8 Selecteer het gereedschap Selecteren ( [ ) . Het tekstkader wordt geselecteerd. Klik
en sleep het tekstkader aan de greep midden onder tot het kader precies groot ge-
noeg is om de tekst te bevatten. Als de tekst verdwijnt, sleept u de greep nogmaals
omlaag om het kader groter te maken. wanneer u klaar bent, kiest u weergave )
Spread in venster passen om uit te zoomen.
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ADOBE INDESIGN C54

Classroom in a Book

9 Selecteer in het Regelpaneel het punt in de linker bovenhoek van de Referentie-

puntindicator ( m ). Klik in het midden van het Regelpaneel op de knop 90" links-

om roteren (î).

10 Sleep het geroteerde tekstkader omlaag zodat debovenrand zichvastzet aan de

margehulplijn boven aan de pagina en de rechterrand zich vastzet aan de rechter

kolomhulplijn in de meest linkse kolom. Sleep vervolgens de greep midden onder

om het kader uit te rekken tot de ondermarge van de pagina.

11 Klik in een leeg gebied van de pagina ofvan het plakbord om te deselecteren kies

dan Bestand ) Opslaan om het document te bewaren.

Plaatsaanduidende kaders voor ¡llustrat¡es toevoegen

U hebt nu het plaatsaanduidende tekstkader voor de titel van uw artikel gemaakt. Nu
gaat u twee illustratiekaders aan het stramien B-Placeholder toevoegen. Net als tekst-

kaders fungeren deze kaders als plaatsaanduidingen op de documentpaginat zodat het

ontwerp consistent blijft.

4b Het is niet noodzakelijk om in elk document dat u møakt plaøtsaanduidende kaders op te

zetten. Bij kleinere documenten bijvoorbeeld, is het niet altijd nodig stramienpagina's en pløats-

aanduidende kaders te maken.

Het gereedschap Rechthoek (E) en het gereedschap Rechthoekkader (E) zijn min of
meer uitwisselbaar. Echtet het gereedschap Rechthoekkader - dat een niet-afdrukbare

X bevat - wordt doorgaans gebruikt voor het maken van plaatsaanduidingen voor

illustraties.

Door eerst een hulplijn te maken voordat u een kader tekent, is het gemakkelijker om

de illustratiekaders te positioneren.
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92 LES 3

Een document instellen en met pagina's werken

1 Kies Weergave ) Rasters en hulplijnen en controleer of de optie Hulplijnen magne-
tisch is geselecteerd.

2 Sleep een hulplijn van de horizontale liniaal naar de locatie 34 picaop de linker
stramienpagina. De huidige locatie (Y-waarde) wordt weergegeven terwijl u sleept.
Laat de muisknop los zodra 34p0 wordt weergegeven.

Om zeker te weten dat de hulplijn op de locatie 34 pica staat, selecteert u het gereed-
schap Selecteren (lt) en klikt u op de hulplijn om deze te selecteren (de hulplijn ver-
andert van kleur). Typ dan 34p in het Y-vak in het Regelpaneel en druk op Enter of
Return.

3 Klik in een leeg gebied van de pagina ofvan het plakbord om te deselecteren en se-

lecteer dan het gereedschap Rechthoekkader (6) in de gereedschapset.

4 Plaats de kruisvormig e aanwijzer op de hulplijn van het afloopgebied buiten de lin-
ker bovenrand van de pagina op X 1lpO en Y -1p6. Terwijl u de kruisvormige aan-
wijzer verplaatst, worden de X- en Y-coördinaten ervan weergegeven in de vakken
X-locatie en Y-locatie in het Regelpaneel.

5 Klik en sleep om een kader te maken dat loopt vanaf de hulplijn van het afloop-
gebied boven de bovenkant van de pagina tot de horizontale hulplijn die u op de
locatie 34 pica hebt geplaatst en dat over de pagina loopt tot de kolomhulplijn op de
positie 29p1,8.
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1 Kies Weergave ) Rasters en hulplijnen en controleer of de optie Hulplijnen magne-
tisch is geselecteerd.

2 Sleep een hulplijn van de horizontale liniaal naar de locatie 34pica op de linker
stramienpagina. De huidige locatie (Y-waarde) wordt weergegeven terwijl u sleept.
Laatde muisknop los zodra 34p0 wordt weergegeven.

Om zeker te weten dat de hulplijn op de locatie 34 pica staat, selecteert u het gereed-
schap Selecteren (h) en klikt u op de hulplijn om deze te selecteren (de hulplijn ver-
andert van kleur). Typ dan 34p in het Y-vak in het Regelpaneel en druk op Enter of
Return.

3 Klik in een leeg gebied van de pagina ofvan het plakbord om te deselecteren en se-
lecteer dan het gereedschap Rechthoekkader (g) in de gereedschapset.

4 Plaats de kruisvormige aanwijzer op de hulplijn van het afloopgebied buiten de lin-
ker bovenrand van de pagina op X l1p0 en Y -1p6. Terwijl u de kruisvormige aan-
wijzer verplaatst, worden de x- en Y-coördinaten ervan weergegeven in de vakken
X-locatie en Y-locatie in het Regelpaneel.

5 Klik en sleep om een kader te maken dat loopt vanaf de hulplijn van het afloop-
gebied boven de bovenkant van de pagina tot de horizontale hulplijn die u op de
locatie 34picahebt geplaatst en dat over de pagina loopt tot de kolomhulplijn op de
positie 29p1,8.
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6 Nu gaat u een plaatsaanduidend illustratiekader aan de rechter stramienpagina

toevoegen. Volg de voorgaande stappen 2 tot en met 5, maar sleep nu een hulplijn
omlaag naar de locatie 46 pica op de rechter stramienpagina'

7 Sleep een rechthoekig kader dat horizontaal loopt vanaf de rug langs de linkerrand

van de rechter stramienpagina tot de hulplijn van het afloopgebied buiten de rech-

terrand van de pagina. De bovenrand van het kader moet uitlijnen met de hulplijn
die u in de vorige stap hebt gemaakt; de onderrand moet uitlijnen met de hulplijn
van het afloopgebied onder de onderzijde van de pagina.

I Kies Bestand > Opslaan.

Tekst rond een illustratie laten lopen

U kunt een tekstomloop toepassen op een plaatsaanduidend kader op een stramien-

pagina zodat op alle pagina's waarop de stramienpagina is toegepast tekst om het kader

loopt.

1 Selecteer met het gereedschap Selecteren (\) het plaatsaanduidend illustratiekader

dat u op de linker stramienpagina hebt gemaakt.

2 Kies Venster > Tekstomloop om het deelvenster Tekstomloop te openen, en selec-

teer dan Tekst om selectiekader (l:E:l) zodat de tekst om het kader loopt.
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3 Zorgervoor dat in het deelvenster Tekstomloop het kettingpictogram Maak alle
instellingen gelijk ( :ti; is gedeselecteerd, en ryp dan lpO in het vak verschuiving
onder. Druk op Enter of Return. Een tekstomloopkader verschijnt onder aan het
kader.

Tek sto ml o o p v e r s chuiv ing
to egep a st op illu strati ekad er.

4 Selecteer met het gereedschap Selecteren (h) het plaatsaanduidend illustratiekader
dat u op de rechter stramienpagina hebt gemaakt. Herhaal stap 3, maar typ nu lpO
in l,et vak verschuiving boven, en laat alle andere instellingen staan op 0p0. Druk
op Enter of Return. Een tekstomloopkader verschijnt boven aan het kader.

5 Sluit het deelvenster Tekstomloop en kies Bestand > Opslaan.

Gekleurde vormen tekenen
U gaat nu een achtergrondkader toevoegen voor de titelbalk en een ander achtergrond-
kader langs de bovenkant van de rechter stramienpagina. Deze elementen verschijnen
op alle paginat waarop het stramien B-Placeholder is toegepast.

1 Kies Bewerken > Alles deselecteren aangezienbij de volgende stappen geen geselec-
teerd object nodig is.

2 Kies Weergave > Pagina in venster passen en schuif zodat u de rechter stramien-
pagina helemaal kunt zien.

3 Selecteer het gereedschap Selecteren ( ll ) en sleep een nieuwe hulplijn vanaf de hori-
zontale liniaal naar de locatie 16 pica. Klik dan in een leeg gebied om de hulplijn te
deselecteren.
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Wanneer u kaders selecteert en sleept, gebeurt het dikwijls dat u per ongeluk hulplij-

nen verplaatst.

4 Kies Weergave ) Rasters en hulplijnen > Hulplijnen vergrendelen.

& De opdracht Hulplijnen vergrendelen is ook beschíkbaar in het contextmenu wønneer u

rechtsklikt (WindowÐ of Ctrt+klikt (Mac OS) in een leeg gebied van de pøgina of vøn het plak-

bord.

5 Kies Venster ) Stalen om het deelvenster Stalen te openen.

6 Selecteer het gereedschap Rechthoekkader (E) in de gereedschapset. Plaats de aan-

wijzer op het punt waar de hulplijnen op het afloopgebied elkaar kruisen buiten de

rechter bovenhoek van de rechter stramienpagina. Klik en sleep om een kader te

tekenen dat horizontaal tot de rug loopt en verticaal tot de horizontale hulplijn op

de positie 16 pica.

@?sqb x
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7 Klik in de linker bovenhoek van het deelvenster Stalen op het vak Vulling (l¡), en

klik dan op [Papier] in de lijst met stalen om [Papier] als de plaatsaanduidende

kleur voor het kader in te stellen. ÍJ ziet dx ook in de gereedschapset het vak

Vulling zich vô6r het vak Lijn bevindt.

I Schuif zodat u de linker stramienpagina helemaal kunt zien.

9 Terwijl het gereedschap Rechthoekkader (Ex) nog is geselecteerd, plaatst u de aan-

wijzer op het punt waar de hulplijnen op het afloopgebied elkaar kruisen buiten

de linker bovenhoek van de linker stramienpagina. Klik en sleep om een kader te

maken dat horizontaal loopt tot de rechterrand van de eerste kolom en verticaal tot

de hulplijn van het afloopgebied onder de onderzijde van de pagina. Herhaal stap

7 om het kader met [Papier] te vullen. Door dit nieuwe kader is de plaatsaandui-

dende tekst niet meer zichtbaar.

10 Terwijl het nieuwe kader nog is geselecteerd, kiest u Object > Schikken > Naar

achteren.
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11 Kies Bewerken > Alles deselecteren, en kies dan Bestand ) Opslaan.

Tekstkaders met kolommen maken

U hebt plaatsaanduidingen toegevoegd voor de titel, de illustratie en twee achter-
grondkaders voor de stramienpagina's B-Placeholder. u voltooit het stramien
B-Placeholder door nu de tekstkaders voor het hoofdartikel te maken.

1 Selecteer het gereedschap Tekst (T) en plaats
uw aanwijzer op de linker stramienpagina op
het kruispunt van de margehulplijnen rechts
en onderaan. Sleep om een tekstkader te ma-
ken dat acht rijen hoog en vier kolommen
breed is. Het kader moet verticaal tot de bo-
venmarge lopen en horizontaal tot de linker-
marge van de tweede kolom.
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2 Kies Weergave > Spread in venster passen. Indien nodig sluit of verbergt u deelven-

sters om de spread te bekijken.

3 Plaats de aanwijzer op de rechter stramienpagina op het kruispunt van de linker-
marge en de bovenkant van de derde rij, en sleep dan om een tekstkader te maken

dat zes rijen hoog en vier kolommen breed is en dat zichvastzet aan de hulplijnen
(zie afbeelding).

Nu zorgt u ervoor dat alle tekstkaders voor het hoofdartikel twee kolommen krijgen.

4 Selecteer het gereedschap Selecteren ( lt) en Shift+klik om beide tekstkaders die u

zojuist op de linker en rechter stramienpagina's hebt gemaakt te selecteren.

5 Kies Object > Opties tekstkader. In het gedeelte Kolommen van het dialoogvenster

Opties tekstkader, verandert u de waarde in het vak Aantal in 2. Klik op OK om het

dialoogvenster Opties tekstkader te sluiten en uw verandering toe te passen.
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Elk van de tekstkaders voor het hoofdartikel bevat twee kolommen tekst. U gaat de ka-
ders verbinden om ervoor te zorgen dat de tekst van het ene tekstkader naar het andere
doorloopt.

6 Met het gereedschap Selecteren ( h) klikt u op de uitpoort in de rechter beneden-
hoek van het tekstkader op de linker stramienpagina. Plaats de aanwijzer op het
tekstkader op de rechter stramienpagina zodat deze verandert van een geladen-
tekstpictogram ( I'ië ) in een koppelingspictogram (¡@ ), en dan klikt u. De tekst-
kaders zijn nu verbonden.

7 Kies Bestand > Opslaan.

' ' Kies Weergave > Tekstverbindingen tonen om te zien hoe yerbonden kaders worden weergege-
yen. Tekstkøders kunnen ook worden verbonden als ze geen tekst beyøtten.

De stramienen toepassen op documentpagina's
Nu u alle stramienpagina's hebt gemaakt, gaatuzetoepassen op de pagina's in uw
lay-out. standaard zijnalle documentpagina's opgemaakt met het stramien A-Grid-
Footer. u gaat op bepaalde pagina's het stramien B-Placeholder toepassen. u kunt
stramienpagina's toepassen op documentpaginat door pictogrammen van stramien-
pagina's naar pictogrammen van documentpagina's te slepen of door een optie in het
deelvenstermenu Pagina's te gebruiken. Bij grote documenten werkt u gemakkelijker
als u de paginapictogrammen horizontaal weergeeft in het deelvenster pagina's.
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1 Kies Deelvensteropties in het deelvenstermenu Pagina's.

2 In het gedeelte Paginat van het dialoogvenster Deelvensteropties deselecteert u

Verticaal tonen en kiest u Klein in het menu Grootte. Klik op OK.

3 Als niet alle stramienpaginapictogrammen zichtbaar zijn, plaatst u uw aanwijzer
op de horizontale balk onder de stramienpagina's. Klik en sleep omlaag totdat u

alle stramienpagina's kunt zien. Plaats dan de aanwijzer op de rechter benedenhoek

van het deelvenster Pagina's en sleep de rechter benedenhoek zover omlaag tot u
alle pagina's kunt zien.
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Nu u in het deelvenster Pagina's alle paginapictogrammen kunt zien, past u het stra-

mien B-Placeholder toe op pagina's in het document die artikelen gaan bevatten.

4 Klik op de naam B-Placeholder, sleep de naam omlaag en plaats deze op de linker
benedenhoek van het pictogram van pagina 6 ofop de rechter benedenhoek van
het pictogram van pagina 7.Laat de muisknop los zodra er een kader rond beide

paginapictogrammen van de spread verschijnt.
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De stramienpaginat B-Placeholder zijn toegepast op pagina's 6 en 7, zoals wordt aan-
gegeven met de letter B in de paginapictogrammen. In plaats van het stramien B-
Placeholder naar de resterende spreads te slepen, gebruikt u nu een andere methode
om stramienpagina's toe te passen.

5 Kies Stramien toepassen op pagina's in het deelvenstermenu Pagina's. In het menu
Stramien toepassen kiest u B-Placeholder. In het vak Op pagina's typt u 8-ll. Klik
op OK.

U ziet daf pagina's 6-11 in het deelvenster Pagina's nt zijn opgemaakt met het stramien
B-Placeholder. Pagina 12 moet afzonderlijk worden opgemaakt zonder paginanumme-
ring, daarom heeft deze geen stramienpaginaopmaak nodig.

6 In het deelvenster Pagina's klikt u en sleept u de stramienpagina IGeen] omlaag
naar het pictogram van pagina 12.Laatde muisknop los zodra er een vak rondom
het paginapictogram verschijnt.

Controleer of het stramien A-Grid-Footer is toegekend aan paginat 1-5 en het stra-
mienB-Placeholderaanpagina's6-ll.Aanpagina 12maggeenstramienpaginazijn
toegekend.
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7 Kies Bestand > Opslaan

Secties toevoegen om pag¡nanummer¡ng te wijzigen
In het magazine waaraan u werkt, krijgt de inleiding een paginanummering met
kleine Romeinse cijfers (i, ii, iii enzovoort). U kunt verschillende soorten paginanum-
mering gebruiken door een sectie toe te voegen. U begint een nieuwe sectie op pagina
2 om een paginanummering met Romeinse cijfers in te stellen. Dan begint u een vol-
gende sectie op pagina 6 waar u overstapt op Arabische nummering en de nummering
weer opnieuw begint.



1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram van pagina 2.

2 Kies Nummerings- en sectie-opties in het deelvenstermenu Pagina's. Zorgervoor
dat in het dialoogvenster Nieuwe sectie de opties Sectie starten en Automatische
paginanummering zijn geselecteerd.

3 Kies i, ii, iii, iv in het menu Stijl in het gedeelte Paginanummering van het dialoog-

venster. Klik op OK.

4 Let op de paginapictogrammen in het deelvenster Paginat. Vanaf pagina 2 ver-

schijnen de nummers in de voetteksten van de pagina's nu in Romeinse cijfers.
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Het driehoekje boven pøgina ii geeft het begin van een sectie aan.



Nu gaat u voor de pagina's 6 tot het einde van het document de Arabische nummering
instellen.

5 Selecteer pagina 6 (vi) in het deelvenster Pagina's door er eenmaal op te klikken.

'# Wanneer u éénmaal op een pøginøpictogram klikt, activeert u de pagina om deze te bewer-
ken. Als u naar een pøgina wilt navigeren, dubbelklikt u op de paginø in het deelvenster Pagina's.

6 Kies Nummerings- en sectie-opties in het deelvenstermenu Paginab.

7 Zorgervoor dat in het dialoogvenster Nieuwe sectie de optie Sectie starten is gese-

lecteerd.

8 Selecteer Paginanummering starten bij en typ 2 om de sectienummering te begin-
nen met pagina2.

9 Selecteer 1,2,3,4 in het menu Stijl en klik op OK.

Nu zijn uw pagina's correct genummerd.U ziet in het deelvenster Pagina's een zwart
driehoekje boven pagina's 1, ii en2, deze geven het begin van een nieuwe sectie aan.

10 Kies Bestand > Opslaan.

N ieuwe pag¡na's toevoegen

U kunt nieuwe pagina's aan uw bestaande document toevoegen. U gaat twee extra
pagina's toevoegen.

1 Kies Paginat invoegen in het deelvenstermenu Pagina's.

2 'Wp 2 in het vak Pagina's, kies Aan einde van document in het menu Invoegen en

kies dan B-Placeholder in het menu Stramien.
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Pagina's invoegen

3 Klik op OK. Er worden twee pagina's toegevoegd aan het einde van het document,
die het stramien B-Placeholder gebruiken.

Pagina's verw¡jderen en opn¡euw schikken

In het deelvenster Paginat kunt u ook de volgorde van pagina's veranderen en overbo-

dige pagina's verwijderen.

1 Dubbelklik in het deelvenster Paginat op het pictogram van pagina 8, en klik
en sleep het tot rechts van het pictogram van pagina 10. Zodra u een zwarte balk
rechts van pagina l0 ziet,laat u de muisknop los. Pagina 8 heeft de plaats van pagi-

na 10 ingenomen, en pagina's 9 en 10 zijn op de plaats gekomen van respectievelijk
pagina's 8 en 9.

2 Dubbelklik op de paginanummers onder het spreadpictogram van pagina's 8 en 9

om beide pagina's te selecteren.

3 Klik op de knop Geselecteerde paginat verwijderen onder in het deelvenster.

Pagina's 8 en 9 worden uit het document verwijderd.

Tekst en illustraties op de documentpagina's plaatsen

Nu het raamwerk van de 12 pagina's tellende publicatie is voltooid, kunt u de afzon-
derlijke artikelen gaan opmaken. Om te zienhoe de wijzigingen die u bij de stramien-
pagina's hebt aangebracht de documentpaginat beïnvloeden, gaat u tekst en illustra-
ties toevoegen aan de spread op paginat 2 en3.
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1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram van pagina 2 (niet pagina

ii) om deze in het documentvenster te centreren.

Aangezien het stramien B-Placeholder aan pagina 2 is toegekend, bevat de pagina het

raster, de voettekst en de plaatsaanduidende kaders van het stramien B-Placeholder.

Om tekst en illustraties uit andere toepassingen te importeren, zoals afbeeldingen uit
Adobe Photoshop of tekst uit Microsoft Word, gaat u de opdracht Plaatsen gebruiken.

2 Kies Bestand ) Plaatsen. Open de map Lesson_O3 in uw map InDesignCIB, en

dubbelklik op het bestand 03_d.psd.

De aanwijzer verandert in een geladen-illustratiepictogram ( f'fi ) met een voorverto-
ning van de afbeelding.

o Haaþes verschijnen wanneer InDesign een bestøand kader onder het pictogrøm herkent tij-
dens het importeren van tekst of illustraties in uw lay-out. InDesign gebruikt dan het bestøande

kader en maakt geen nieuw tekst- ofillustratiekøder.

3 Plaats het geladen-illustratiepictogram op het plaatsaanduidende illustratiekader
op pagina 2 zodxbij het pictogram haakjes verschijnen ( !'./: ), en klik. Het kan
nodig zijn dat u het geladen-illustratiepictogram naar de bovenzijde van het plaats-

aanduidende kader verplaatst om het pictogram tussen haakjes te zien.

4 Om de afbeelding correct te plaatsen, kiest u Object ) Aanpassen > Inhoud centre-

ren. Klik op een leeg gebied van de pagina om alle objecten te deselecteren ofkies
Bewerken > Alles deselecteren.

5 Herhaal de stappen 2 tot en met 4, maar plaats de afbeelding O3-e.psd nu in
het onderste plaatsaanduidende kader op pagina 3. Het kan nodig zijn dat u het
geladen-illustratiepictogram naar de rechterzijde van het plaatsaanduidende kader

verplaatst om het pictogram tussen haakjes te zien. In plaats van de inhoud te cen-

treren, kiest u Object > Aanpassen > Kader proportioneel vullen.



6 Om ervoor te zorgen dat er niets is geselecteerd, kiest u Bewerken > Alles deselec-

teren. Kies vervolgens Bestand > Plaatsen en dubbelklik op O3-c.doc, een tekstbe-

stand dat in Microsoft Word is gemaakt.

De aanwijzer verandert in een geladen-tekstpictogram
(Èë), met een voorvertoning van de eerste tekstregels die u

gaat plaatsen.

Met het geladen-tekstpictogram kunt u slepen om een tekst-

kader te maken of klikken in een bestaand tekstkader' Wan-

neer u het geladen-tekstpictogram over een bestaand

tekstkader beweegt, verschijnt het pictogram tussen

haakjes.

U kunt klikken om de tekst in een afzonderlijk, niet-

verbonden kader in te voegen' ofu klikt om de tekst auto-

matisch te laten doorlopen in verbonden kaders. Dit gaat

u nu doen.

7 Plaats het geladen-tekstpictogram ergens in het tekstkader onder aanpagina2.U

ziet dat bij het pictogram haakjes worden weergegeven. Klik met de muis.

& Als een kader is geselecteerd wanneer u een bestand plaatst, wordt de inhoud van het be-

stand øønhet geselecteerdekader toegevoegd. U kunt dit vermijden door objecten te deselecteren

voordat u importeert of door het selectiettaþe Geselecteerd item vervøngen in het dialoogvenster

Plaøtsen uit te schakelen wanneer u een bestand importeert.
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&' In eerdere versies van InDesign moest tijdens het pløatsen vøn tekst de Shift-toets ingedrukt
worden gehouden om de tekst automatisch te laten doorlopen in verbonden plaatsaønduidenile
kader* Met de nieuwe functie Slim opnieuw tekst plaatsen in het paneel Tekst yan het InDesign
CS4 Voorkeuren-diøIoogvenster kunt u bepalen hoe tekst dooiloopt wanneer deze wordt ge-
pløatst.

De tekst loopt door in de verbonden tekstkaders op pagina's 2 en 3 en loopt rond de
afbeeldingen volgens de door u ingestelde tekstomloop op de stramienpagina's. Als
deze kaders niet waren verbonden, zou de tekst alleen in het tekstkader op pagina 2
zijn gelopen, wat geresulteerd zou hebben in overlopende tekst. In dat geval zou u de
tekst handmatig kunnen laten doorlopen van pagina 2 naar pagina 3.

I Kies Bewerken > Alles deselecteren.

9 Kies Bestand > Opslaan.

8t Indien uw tekst niet op de hiervoor beschreyen maníer is doorgelopen, kiest u Bewerken >
Ongedøan maken plaøtsen en plaatst u de aanwijzer zo dat deze zich binnen het 2-koloms tekst-
kader bevindt.

Stramienpagina-items overschrijven op documentpag¡na,s
De plaatsaanduidingen die u aan de stramienpagina's hebt toegevoegd, verschijnen op
de documentpagina's. In InDesign kunnen deze objecten niet per ongeluk worden ver-
plaatst of verwijderd, omdat u stramienitems dient te overschrijven of los te koppelen
om ze op documentpagina's te kunnen selecteren en bewerken. u gaat nu het woord
'SEASON' vervangen door'suMMER' en'FEATURE' door'vACATION'. om deze
tekst te kunnen bewerken dient u het kader van de stramienpagina te selecteren dat de
tekst'sEASoN FEATURE'bevat. u gaat ook een kleur aanbrengen bij de tekst.

1 om ervoor te zorgen dat u op pagina 2 gaatwerken, selecteert u pagina 2 in het pa-
ginavak in de linker benedenhoek van het documentvenster.

9
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2 Zonodigpast u uw weergave zo aan dat u de tekst'SEASON FEATURE' op pagina

2 kunt zien. Probeer met het gereedschap Selecteren (l) dit tekstkader te selecteren

door erop te klikken.

U kunt stramienpagina-items niet selecteren op een documentpagina door erop te

klikken. Echter, door een modificatietoets op uw toetsenbord ingedrukt te houden,

kunt u wel een stramienpaginaobject zoals dit tekstkader selecteren'

3 Houd Shift+ctrl (windows) of Shift+command (Mac os) ingedrukt en klik op

het plaatsaanduidende kader voor de titel op de linkerzijdevan pagina 2 om het te

selecteren.

4 Dubbelklik met het gereedschap Tekst (T) op het woord'SEASON' om het te selec-

teren en typ dan SUMMER.

5 Dubbelklik op het woord 'SUMMER' om het te selecteren. Selecteer het vak Vul-

üng (fr) in het deelvenster Stalen en kies dan [Papier] om de tekst wit te maken.

6 Dubbelklik met het gereedschap Tekst (T) op het woord 'FEATURE' en typ VACA-

TION. Selecteer het woord'VACATION' door erop te dubbelklikken.

Nu gaat u het gereedschap Pipet gebruiken om in een geTmporteerde illustratie een

kleur te kiezen en toe te passen op de geselecteerde tekst. Vervolgens gebruikt u het

gereedschap Pipet om kleur toe te passen op andere elementen.

7 Dubbelklik in het deelvenster Paginat op het pictogram van pagina 3 om de pa-

gina in het venster te centreren. Selecteer het gereedschap Zoom (A-) in de gereed-

schapset en sleep een selectiekader rond de afbeelding van de man met het red-

dingsvest om de afbeelding te vergroten.

8 Zorgervoordatinde gereed-

schapset het vak Tekstvulling
(Ð ) wordt weergegeven en selec-

teer dan het gereedschap Pipet
(/). Beweeg de punt van het

gereedschap Pipet over het gele

gebied van het reddingsvest en

klik om de kleur te selecteren.

De kleur waarop u klikt wordt de

vulkleur die wordt toegepast op de tekst die u hebt geselecteerd.

9 Kies Weergave > Spread in venster passen. Hoewel u andere gereedschappen hebt

gebruikt, is de tekst nog steeds geselecteerd. Kies Bewerken > Alles deselecteren.

10 Kies het gereedschap Selecteren (ì), houd Shift+Ctrl (Windows) of
Shift+Command (Mac OS) ingedrukt en klik op het brede rechthoekkader dat u



boven aan pagina 3 hebt gemaakt om het te selecteren. Gebruik net als in stap 8 het
gereedschap Pipet om het kader met dezelfde gele kleur te vullen. Kies Bewerken >
Alles deselecteren.

11 Kies nogmaals her gereedschap selecteren (h). Houd shift+crrl (windows) of
Shift+Command (Mac OS) ingedrukt en klik op het hoge rechthoekkader uiterst
links aan de rand van pagina 2 om het te selecteren. Ditmaal gebruikt u het gereed-
schap Pipet om een donkerblauwe kleur van de afbeelding van de palmboom op
pagina 2 te selecteren als de vulkleur.

12 Kies Bewerken ) Alles deselecteren.

13 Kies Bestand > Opslaan.

' ,;: Hoewel u deze kaders olt een stramienpøgina hebt gemaakt, verschijnen ze op de document-
pøgina die u nu bewerkt omdat de stramienpagina op deze documentpøgina was toegepast.

De voltooide spread bekijken
U gaat nu de hulplijnen en kaderranden verbergen om de voltooide spread te bekijken.

1 Kies weergave > Spread in venster passen, zonodig verbergt u deelvensters.

2 Kies weergave > Schermmodus ) voorvertoning om alle hulplijnen, rasters,
kaderranden en het plakbord te verbergen.
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Spreads roteren
Het kan voorkomen dat u alle inhoud op een pagina of spread wilt roteren om

het voor lezers gemakkelijker te maken een bepaalde lay-out te bekijken. ln

een standaardformaat magazine met staande pagina's bijvoorbeeld kan een

kalenderpagina nodig zUn met een liggende stand. U kunt zo'n liggende pagina

bewerken door alle objecten 90o te roteren, maar dan moet u uw hoofd of uw

monitor draaien om de lay-out te kunnen aanpassen en tekst te bewerken. Om

het bewerken te vergemakkelijken, kunt u spreads roteren - en de rotatie wissen

Open het document O3-End.indd in de map Lesson-03 om een voorbeeld van

deze functie te bekijken.

1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op pagina 4 om deze te selecteren en

in het documentvenster te centreren.

2 Kies Weergave > Spread roteren > 90'rechtsom,

,i
I 1"1

'1=
I 1 "L_

'l"l
Nadat u de spread hebt geroteerd (rechts), is het eentoudíger om met de objecten op de

pagina te werken.

3 Kies Weergave > Spread roteren > Rotat¡e wissen.

4 Sluit het document zonder wijzigingen te bewaren.
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U hebt voldoende opmaak aangebracht bij het 12 pagina's tellende document om te
zien hoe u door objecten aan de stramienpagina's toe te voegen een consistent ontwerp
in het hele document kunt handhaven.

3 Kies Bestand > Opslaan.

Gefeliciteerd! U bent klaar met deze les.

'' Druk op tab om alle deelvensters, met inbegrip ttan de gereedschapset en het Regelpaneel,
weer te geven ofte verbergen.

Zelf verkennen
U gaat nu experimenteren met de vaardigheden die u in deze les hebt geleerd om ze

nog beter te beheersen. Probeer enkele van de volgende oefeningen die u meer prak-
tijkervaring geven met de technieken van InDesign.

I Plaats nog een foto in de derde kolom op pagina 3. Gebruik de afbeelding O3_f.psd
in de map Lesson_O3. Om te zien hoe u deze stap kunt voltooien, opent u het be-
stand 03-End.indd in de map Lesson_03 en gebruikt u het deelvenster Pagina's om
pagina 3 weer te geven.

2 Voeg een uitgelicht citaat toe. Sleep met het gereedschap Tekst (f) een tekstkader
over de gele rechthoek op pagina 3. Typ There's no place like a sunnybeach for
summer fun.... Klik driemaal op de tekst en gebruik het Regelpaneel of het deel-
venster Teken om deze tekst op te maken met een lettertype, tekengrootte, stijl en

kleur van uw keuze.

3 Gebruikt het gereedschap Rotatie in de gereedschapset om het tekstblok met de

titel te roteren en experimenteer met verschillende hoeken of randen van de refe-
rentiepuntindicator (ffi*) in het Regelpaneel. Bekijk de verschillende resultaten.

4 Maak een nieuwe set stramienpagina's voor een spread die u zou kunnen gebrui-
ken voor het vervolg van dit artikel. Noem de nieuwe stramienpagina C-Next en

kies A-Grid-Footer in het menu Gebaseerd op stramien. Maak vervolgens plaats-
aanduidende kaders voor de tekst en de illustraties, maar geefde spread een andere
indeling dan de stramienpaginat B-Placeholder. Als u klaar bent, past u de nieuwe
stramienpaginat C-Next toe op de pagina's 4 en 5 van uw document.



Herhalingsvragen
1 Wat zijn de voordelen van het toevoegen van objecten aan

stramienpagina's?

2 Hoe verandert u het schema van de paginanummering?

3 Hoe selecteert u een stramienpagina-item op een documentpagina?

Antwoorden op de herhalingsvragen
1 Door objecten als hulplijnen, voetteksten en plaatsaanduidende kaders aan

stramienpagina's toe te voegen, kunt u een consistente lay-out handhaven op

alle paginat waarop het stramien is toegepast.

2 Selecteer in het deelvenster Paginat het pictogram van de pagina waarop u

de nieuwe paginanummering wilt beginnen. Kies vervolgens Nummerings-
en sectie-opties in het deelvenstermenu Pagina's en geef het nieuwe schema

voor de paginanummering op.

3 Houd Shift+Ctrl (Windows) of Shift+Command (Mac OS) ingedrukt en

klik op het object om het te selecteren. U kunt het object dan bewerken, ver-

wijderen of manipuleren.





4 Werken met kaders

O

Lesoverzicht
In deze inleiding tot het werken met kaders leert u:

o kaders aanpassen met de gereedschappen Selecteren en Direct

selecteren;

o de afmetingen en de vorm van tekstkaders en illustratiekaders

veranderen;

¡ onderscheid maken tussen selectiekaders en hun kaders;

. een illustratie bijsnijden;

. een afbeelding schalen en verplaatsen binnen een illustratie;

o een illustratiekader naar een tekstkader converteren;

. vormen naar andere vormen converteren;

o tekst om een object laten lopen;

. een veelhoekkader maken en roteren;

r grafische objecten uitlijnen;

. met groepen werken.

Deze les duurt ongeveer 90 minuten.



Aan de slag
In deze les gaat u werken aan een tweetal spreads voor een nieuwsbriefvan vier pa-
gina's. U gaat tekst en afbeeldingen toevoegen en de lay-out bijstellen zodat uprecies
de lay-out hebt die u wilt.

'iì' Pløøts een kopie van de bronbestanden vøn deze les op uw harde schijf als u dit nog niet hebt
gedøan. U vindt de bestanden op de cd die is geleverd bij Adobe InDesign CS4 Cløssroom in a
Book. Zie 'De bestanden yøn Classroom in a Book kopiëren' in de inleiding.

'* Terwijl u werkt, mag u gerust deelvensters verplaatsen of de vergroting wijzigen zoøls u pret-
tig uindt,

1 Om ervoor te zorgen dat de voorkeuren en standaardinstellingen van uw Adobe
InDesign CS4-programma overeenkomen met de instellingen die in deze les wor-
den gebruikt, verplaatst u het InDesign-voorkeurenbestand naar een andere map.
Volg hierbij de procedure in'Het voorkeurenbestand van InDesign opslaan en te-
rugplaatsen' op pagina 2.

2 Start Adobe InDesign cs4. om ervoor te zorgen dat de deelvensters en menu-
opdrachten overeenkomen met de instellingen die in deze les worden gebruikt,
kiest u Venster ) Werkruimte ) [Geavanceerd], en dan kiest u Venster > Werk-
ruimte ) Geavanceerd opnieuw instellen. U begint deze les met het openen van een
InDesign-document dat al gedeeltelijk is voltooid.

3 Kies Bestand > Openen en open het bestand O4_start.indd in de map InDesign-
CIB/Lessons/Lesson_O4 op uw harde schijf.

4 Kies Bestand > opslaan als, noem het bestand 04-Frames.indd en sla het op in de
map Lesson_O4.

5 Als u wilt zien hoe het voltooide document eruitziet, opent u het bestand 04_b_
End.indd in dezelfde map. U kunt dit document open laten en als leidraad bij uw
werk gebruiken. Wanneer u klaar bent om verder te werken met het lesdocument
kiest u Venster ) 04 Frames.indd.
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De nieuwsbrief in deze les betat twee spreads met naast elkaar liggende pagina's. De linkerspreød bevat

pagina's 4 (de øchterpagina) en pagina 1 (de voorpagina); de rechterspreød bevat pøginø's 2 en 3 (de

middenspreød). (De opdracht Nummerings- en sectie-opties inhet menu Layout is gebruikt om de lay-

out op een even genummerde pagina tebeginnen.)

Werken met lagen
Standaard bevat een nieuw document slechts éénlaag('Laag l'). U kunt dezelaagop

elk gewenst moment een andere naam geven en meer lagen toevoegen terwijl u uw

document maakt. Door objecten op verschillende lagen te plaatsen, kunt u ze organi-

seren zodat het selecteren en bewerken gemakkelijk is. In het deelvenster Lagen kunt u

lagen afzonderlijk, in groepen of allemaal tegelijk selecteren, weergeven, bewerken en

afdrukken.

Het document O4-Frames.indd heeft twee lagen. U gaat met deze lagen experimente-

ren om te leren hoe de volgorde van de lagen en het plaatsen van objecten op lagen van

grote invloed kunnen zijn op het ontwerp van uw document.

1 Klik op de tab van het deelvenster Lagen, of kies Venster ) Lagen.

2 Als in het deelvenster Lagen de tekstlaag niet is geselecteerd, klik u erop om deze

laag te selecteren. IJ ziet dat rechts van de laagnaam een penpictogram ( $ ) ver-

schijnt. Het penpictogram geeft aan dat dezelaag de actieve laag is en dat alles wat

u importeert of maakt op deze laag wordt geplaatst. De markering geeft aan dat de

laag is geselecteerd.

3 Klik op het oogpictogram (Ë) uiterst links van de laagnaam Graphics. Alle objecten

op de laag Graphics worden verborgen. Met het oogpictogram kunt u afzonderlijke

lagen tonen of verbergen. Wanneer u de zichtbaarheid van een laag uitschakelt, ver-

dwijnt het oogpictogram. Klik nogmaals op het lege vak om de inhoud van de laag

weer te geven.
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Over lagen
Elk lnDesign-document bevat m¡nstens één benoemde laag, en u kunt zoveel

lagen toevoegen als u wilt. Lagen zijn als het ware transparante bladen die op
elkaar gestapeld zijn. Wanneer u een object creëert, kunt u kiezen op welke laag

u het plaatst. U kunt objecten ook naar andere lagen verplaatsen. Elke laag bevat
zijn eigen set objecten.

Door meerdere lagen te gebruiken, kunt u specifieke gebieden of soorten inhoud
in uw document maken en bewerken zonder dat andere gebieden ofsoorten
inhoud hierdoor worden beïnvloed. Als het afdrukken van een document
bijvoorbeeld veel tijd in beslag neemt omdat het veel grote illustraties bevat,

kunt u de tekst van het document op een afzonderlijke laag plaatsen. Op het
moment dat de tekst moet worden gecontroleerd, kunt u alle andere lagen

verbergen en snel alleen de tekstlaag afdrukken. U kunt lagen ook gebruiken

om verschillende ontwerpideeën voor dezelfde lay-out te bekijken, of voor
verschillende versies van advertenties voor verschillende regio's.
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KIik om de inhoud van een laag De spread met verborgen inhoud'

te verbergen.

4 Klik met het gereedschap Selecteren ( h) op de schermafbeelding in het oranje vak

yan het gebied'Tips of the month!' op de rechterpagina'

U ziet in het deelvenster Lagen dat de laag Text is geselecteerd en dat rechts van de

laagnaam een klein blauw vierkantje verschijnt. Dit geeft aan dathet geselecteerde ob-

;".i tot dezelaagbehoort. U kunt objecten van de ene laag naar een andere verplaatsen

door dit vierkantje tussen de lagen in het deelvenster te verslepen.
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1
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Selecteer de afteelding en uersleep het pictogram. Het resultaat'

5 In het deelvenster Lagen sleept u het kleine blauwe vierkantje van de laag Text naar

de laag Graphics. De afbeelding hoort nu bij de laag Graphics en verschijnt boven

aan de stapelvolgorde in het document'

6 Klik op het laagvergrendelvak (Ê) links van de laag

Graphics om de laag te vergrendelen.

7 Klik met het gereedschap Selecteren ( lt ) om het

evolve-logo boven aan de rechterpagina te selecte-

ren. U kunt de illustratie niet selecteren omdat deze

op de laag Graphics staat, en de laag Graphics ver-

grendeld is.
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Nu gaat u een nieuwe laag maken en daar bestaande inhoud naartoe verplaatsen.

I Klik onder in het deelvenster Lagen op de knop Nieuwe laag maken.

9 Dubbelklik op de naam van de nieuwe laag (waarschrlnlijk heeft deze de naam
Laag3) om het dialoogvenster Laagopties te openen. verander de naam in Back-
ground en klik op OK.

10 sleep in het deelvenster Lagen de laag Background omlaag naar de onderzijde van
de lagenstapel. Er verschijnt een lijn wanneer u de cursor verplaatst tot onder de
laag Text, wat aangeeft dat de laag wordt verplaatst naar de onderkant.

Þ om een nieuwe løag te maken e,n deze tegelijk een naam te geven, houdt u Ah (window) of
option (Mac oS) ingedrukt-en klikt u op de knop Nieuwe laag møken in het deelvenster tagei.
Het dialoogvenster Nieuwe laøgwordt dan automatisch geopend.

De laag Background heeft nog geen inhoud, maar dat komt verderop in deze les aan de
orde.

11 Kies Bestand > Opslaan.
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Tekstkaders maken en bewerken
Meestal wordt tekst binnen een kader geplaatst. De grootte en locatie van een kader

bepalen hoe tekst op een pagina eruitziet. Tekstkaders kunnen worden gemaakt met

het gereedschap Tekst en kunnen worden bewerkt met een verscheidenheid aan ge-

reedschappen. Dit gaat u in het volgende onderdeel uitproberen.

Tekstkaders maken en van formaat veranderen

U gaat nu zelfeen tekstkader maken, de grootte ervan aanpassen en dan de grootte

van een ander kader veranderen.

1 Klik het deelvenster Lagen op delaagText om dezete selecteren. Alle inhoud die

wordt gemaakt zal nu op de laag Text worden geplaatst.

2 Selecteer het gereedschap Tekst ( T ) in de gereedschapset. Open het deelven-

ster Pagina's door te klikken op zijn tab aan de rechterzijde van de werkruimte.
Dubbelklik op het paginapictogram van de achterpagina (pagina 4, de linkerpa-
gina van de eerste spread met naast elkaar liggende pagina's).

3 Plaats de aanwijzer op het punt waar de linkerrand van de eerste kolom en de hori-
zontale hulplijn op ongeveer 34p op de verticale liniaal elkaar kruisen. Sleep om een

kader te maken dat magnetisch uitlijnt op de rechterrand van de tweede kolom en

dat ongeveer 8p hoog is.

) InDesign CS4 toont live Breedte- en Hoogte-wøarden terwijl u sleept. Deze waarden worden,

net øls de X- en Y-waarden, ook weergegeven in het Regelpaneel en in het deelvenster Transfor-

meren (Venster > Object en layout > Transformeren).

4 Typ Customer in het nieuwe tekstkader, druk op Shift+Enter (Windows) of
Shift+Return (Mac OS) om een geforceerd regeleinde te maken en typ dan Testi-

monials. Klik viermaal om alle tekst in het kader te selecteren.

\\
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SIimme hulplijnen gebruiken
De functie Slimme hulplijnen, die nieuw is in lnDesign C54, biedt meer flexibiliteit bU het
nauwkeurig creëren en positioneren van objecten. Met Slimme hulplijnen kunt u objecten
magnetisch uitlijnen met de randen en middelpunten van andere objecten, met de verticale

of horizontale middelpunten van pagina's en met de middelpunten van kolommen en

tussenruimten. Bovendien verschijnen Slimme hulplijnen dynamisch terwijl u werkt waardoor
u een visuele referentie hebt. U kunt vier opties voor slimme hulplijnen inschakelen in de
Hulplijnen en plakbordvoorkeuren (Bewerken > Voorkeuren > Hulplijnen en plakbord

lWindowsl of lnDesign > Voorkeuren > Hulplijnen en plakbord [Mac OS]):

. Uitlijnen op middelpunt object. Objectranden lijnen uit met het middelpunt van andere

objecten op een pagina of spread wanneer u een object maakt of verplaatst.

o UitlUnen op objectranden. Objectranden lijnen u¡t met de rand van andere objecten op een
pagina ofspread wanneer u een object maakt ofverplaatst.

¡ Slimme afmetingen. De breedte, hoogte of rotatie van een object lijnt uit met de

afmetingen van andere objecten op een pagina of spread wanneer u een object maakt, van

formaat verandert of roteert.

. Slimme spatiëring. U kunt objecten snel zodanig schikken dat de ruimte tussen de objecten
gelijk is.

Met de opdracht Weergave > Rasters en hulplijnen > Slimme hulplijnen kunt u slimme

hulplijnen in- en uitschakelen. Slimme hulplijnen zUn standaard ingeschakeld. Om vertrouwd te
raken met slimme hulplijnen maakt u een document van één pagina dat meerdere kolommen
bevat. (Kies in het dialoogvenster Nieuw document een waarde van 2 of groter ¡n het Aantal-

veld bij Kolommen.)

1 Selecteer het gereedschap Rechthoektader (E) in de gereedschapset. Klik op de linker
margehulplijn en sleep naar rechts. Terwijl de aanwijzer over de pagina beweegt, ziet u
dat er een hulplijn verschUnt wanneer de aanwijzer het middelpunt van een kolom, het
middelpunt van een tussenruimte en het horizontale middelpunt van de pagina bereikt.
Laat de muisknop los wanneer er een slimme hulplijn verschijnt.

2 Terwijl het gereedschap Rechthoekkader nog is geselecteerd, klikt u op de bovenste

margehulplijn en sleept u omlaag. U ziet dat er een slimme hulplijn verschijnt wanneer de

aanwijzer de bovenrand, het middelpunt en de onderrand bereikt van het eerste object dat
u hebt gemaakt.

3 Maak in een leeg gebied van de pagina nog een object met het gereedschap

Rechthoekkader. Sleep langzaam met de muis en let goed op. Er verschijnen slimme

hulplijnen wanneer de aanwijzer de rand of het middelpunt van een van de andere

objecten bereikt. Bovendien verschijnt er, als de hoogte of breedte van het nieuwe object
hetzelfde is als de hoogte of breedte van een van de andere objecten, een verticale of
horizontale (of beide) lijn naast het object dat u nu maakt en naast het object met de

overeenkomende hoogte of breedte.

4 Sluit het document zonder de wijzigingen op te slaan.
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Nu gaat u een alineastijl op de tekst toepassen'

5KlikopdetabvanhetdeelvensterAlineastijlenofkiesTekst>Alineastijlen.
Alt+klik (Windows) of Option+klik (Mac OS) op de stijlnaam Testimonials'

Lees meer over Stijlen in les 8,'Werken met stijlen''

6 Dubbelklik met het gereedschap selecteren ( h ) op de middelste greep onder aan

het geselecteerde tekitkader om het kader in verticale richting aan de tekst aan te

passen.

Dubbelklik om het køder aøn te passen' Het resultøat'

Topderechterpagina(paginal,devoorpaginavandenieuwsbrief)gebruiktuhet
gereedschap S.t".t"r* (î ) onÌ het tekstkáder onder de tekst 'TheBuzz'te selecte-

ien. Het kader bevat de tekst'NEW'09' ""

8 Sleep de middelste greep onderaal omllaS om de hoogte-van het kader te veran-

deren tot d" onaerrli;d"Lugrr"tir.h uitüji met de margehulplijn onder aan de

pagina. zodra de unnwiireívlakbij de_margehulplijn is, verandert het uiterlijk van

de pijltjes, waardoor u i""t dar dekaderrand mãgnetisch uitlijnt op de hulplijn'

zodrau de muiskn"f r"rr*,, verschijnt de overlopende tekst die eerder verborgen
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Verander de grootte yan het
kader door de middelste
greep te slepen.

Het resultaat.

9 Kies Bestand ) Opslaan.

I wanneer u het formaat tan een tekstkader en de teksttekens in het kader gelijktijdig witt ver-anderen, gebruikr u het gereedschap scharen, 
"1, n"ri,'õr"rir"ï r*rrí"îi;of command (MacOS) ingedrukt tijdens het sleprr ror rr, *t,rríoaugrrrp.

De vorm van een tekstkader wijzigen
Tot dusver hebt u de grootte van een tekstkader veranderd door een greep te srepenmet het gereedschap Selecteren. Nu gaat u de vorm van het kader veranderen met hetgereedschap Direct selecteren om een ankerpunt aan te passen.
1 AIs het tekstkader in de kolom uiterst rechts op de voorpagina van de nieuwsbrief(pagina r) nog niet is geselecteerd, gebruikt u het gereedschap selecteren (h) omhet nu te selecteren.

2 selecteer het gereedschap Direct selecteren. ( h ) in de gereedschapset. Er verschijnenvier kleine ankerpunten op de hoeken van het geselecieerde tekstkader. De anker_punten zijnleeg, wat betekent dat er geen ankeipunt is geserecteerd.
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3 Selecteer het ankerpunt in de rechter benedenhoek van het tekstkader en sleep het

omhoog totdat het zich vastzet aan de horizontale hulplijn op 48p0' (Nadat u met

slepenbentb.go,'*'kuntuShiftingedrukthoudenomhorizontalebewegingte
beperken.)

N i et- ge s el e cteer d anker P unt' G e select e er d anker P unt.

Zotgervoordatualleenhetankerpuntsleept-alsunetbovenoflinksvanhetanker.
punî sleept, verplaatst u ook andere hoeken van het tekstkader'

4 Druk op de V-toets om te schakelen naar het gereedschap Selecteren'
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Selectiekader

5 Deselecteer alle objecten en kies dan Bestand > Opslaan.

Þ schakelen tussen de qereedschappen selecteren en Direct selecteren met de toetsen v en Aziin slechts twee van de iete snettoetse" a¡t ¡i'í"orrign beschikbaør zijn. Zie,sne¡oetsen' in In-Design Help yoor meer informatie over sneltoetsen-.

Meerdere kolommen maken
u gaat nu een bestaand tekstkader converteren in een tekstkader met meerdere ko_lommen.

1 Selecteer met het gereedschap Selecteren (ft) het tekstkader op de achterpagina vande nieuwsbrief (pagina 4) dat begint met'John Q'. Als u wilt, gebruikt u het gereed_schap Zoom ('+ ) om het gebied waaraan u werkt te vergrotenl
2 Dubbelklik op het tekstkader om het gereedschap Tekst te selecteren. Hierdoorwordt het invoegpunt in het kader geplaatst waarop u dubbelklikt. Kies object >Opties tekstkader.

3 In het dialoogvenster opties tekstkader typt u 3 in het vak Aantal en Opil in hetvak Tussenruimte. De tussenruimte is de afstand tussen de kolommen. Klik op
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4 om de drie tekstkolommen beter te verdelen, plaatst u, terwijl het gereedschap

Tekst nog is geselecteerd, het invoegpunt vóór de naam Amy O.' en kiest u Tekst >

Afbrekingsteken invoegen > Kolorileinde. Hierdoor verschuift Amy O.' naar de

bovenzijde van de tweeäe kolom. Herhaal deze stap nadat u het invoegpunt vóór

'Jeff G.' hebt gePlaatst.

5 Kies Tekst > verborgen tekens tonen om de afbrekingstekens weer te geven (tenzij

Verborgen tekens tonen al wordt weergegeven in het menu Tekst)'

Tekstinzet binnen een kader aanpassen

Nu gaat u de blauwe titelbalk op de voorpagina voltooien door de tekst beter in het ka-

der te laten passen. Door de inzetafstand tussen de rand van het kader en de tekst bij te

stellen, is de tekst beter te lezen'

1 Selecteer het gereedschap selecteren ( h*) en selecteer dan het blauwe tekstkader

boven aan pagina I metãe tekst'arrive smart' leave smarter''

2 Kies Object > opties tekstkader. Sleep het dialoogvenster opties tekstkader opzij

zodat u de balk kunt zien terwijl u opties instelt'



3 zorg dat in het diaroogvenster opties tekstkader de optie voorvertoning is geselec_
teerd. Klik dan in het gedeerte Inzetafsrand op het picìog.um Maak aile instelrin_
gen gelijk (lfl) o- deze optie te deselecteren zodar ., ¿. iÃt.tti.rg links onafhanke-lijk kunt veranderen. verander de waarde Links in 3p0 om de liîkermarge van detekst 3 pica naar rechts te verschuiven, weg van de rand van het kader.

t Met het pictogram Maak alle inst.ellingen getiik kunt u alle inzetwaarden tegelijk wrønderen.Echter, soms is het nodig dat u het pictogía*"dritra.ut r;;;;*;; ,",irarn"ono¡lronketijk vanelkaar wih wijzigen.

Tekst vert¡caal uitlijnen binnen een kader
Nu gaat u de tekst in de blauwe balk verticaal uitvullen.
1 Selecteer zonodig met het gereedschap Selecteren ( lr) de blauwe balk op de voor_pagina van de nieuwsbrief.

2 Kies object > opties tekstkader. Kies in het gedeelte verticaal uitvullen van hetdialoogvenster opries tekstkader de oprie Midden in het menu uitlijnen. Klik opoK.
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3 Kies Bestand > Opslaan.

4 Klik op OK om uw wijzigingen te bewaren en het dialoogvenster Opties tekstkader

te sluiten.

, Soms wordt tekst met de optie Midden bij verticøal uitvullen niet exøct ín het tekstkader

gecentreerd. Dit gebeurt vooral bij kleinere tekstkaders. IJ kunt dit veranderen door instellingen

voor Inzetafstand of Eerste basistijn te specificeren in het dialoogvenster Opties tekstkader zodat

de tekst er gecentreerd'uitziet'.

I llustratiekaders ma ken en bewerken
Nu gaat u de afbeeldingen van de werknemers aan de spread toevoegen. In dit onder-

deel leert u meer over de verschillende technieken voor het maken en veranderen van

illustratiekaders en inhoud van illustratiekaders. Eerst gaat u een afbeelding importe-

ren en in uw document plaatsen.

Aangezien u nu met illustraties gaat werken in plaats van met tekst, zorgt u eerst dat de

illustraties op de laag Graphics verschijnen in plaats van op de laag Text. Door items

op verschillende lagen te isoleren, wordt uw werkschema gestroomliind en kunt u de

elementen van uw ontwerp gemakkelijker vinden en bewerken.

Een nieuw illustratiekader tekenen

U gaat nu een kader maken voor de eerste illustratie op de achterpagina (pagina 4)

1 Als het deelvenster Lagen niet zichtbaar is, klikt u op de tab van het deelvenster

Lagen ofkiest u Venster ) Lagen'



2 Klik in het deelvenster Lagen op het vergrendelpictogram (¡) om de laag Graphics
te ontgrendelen. vergrendel de laag Text door op het vakje links van de laagnaam
te klikken. Selecteer de laag Graphics door op de naam van de laag te klikken zodat
de nieuwe elementen aan deze laag worden toegewezen.

3 Geef pagina 4 in het documentvenster weer door deze te kiezen in het paginavak
aan de onderzijde van het documentvenster.

t
2
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Gebruik ter referentie de hulplijnen om nu een illustratiekader toe te voegen voor de
afbeelding die u in de volgende oefening gaat plaatsen.

4 Kies het gereedschap Rechthoekkader (E) in de gereedschapset. In de kolom
uiterst rechts op pagina 4, sleept u vanaf het punt waar de linker kolomhulplijn en
de horizontale hulplijn halverwege de pagina elkaar kruisen. Ga door met slepen
naar de rechterrand van de kolom tot net boven de tekst'|eff G.'.
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Sleep om een illustratiekader te maken.

5 Schakel naar het gereedschap Selecteren en controleer ofhet illustratiekader nog is
geselecteerd.
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lllustraties in een bestaand kader plaatsen

Nugaatudeeersteafbeeldingvaneenwerknemerbinnenhetgeselecteerdekader
plaatsen.

1 Terwijl het illustratiekader nog is geselecteerd, kiest u Bestand > Plaatsen' Dubbel-

klik vervolgens op het bestanJ Jeffc.tif in de map Links in de map Lesson-04' De

afbeelding verschijnt in het illustratiekader'

e Ats het iilustratiekader niet is geselecteerd wanneer u de afbeelding plaatst, verandert de aøn'

wijzer in een geløden-ili"rrr*¡'rå,rrrgrr* (|Ê ). ln dit geval kunt u binnen het kader klikken om

de øfbeelding te Pløatsen.

Nugaatueenkopievanhetillustratiekadermakenenditgebruikenalsplaatsaandui-
dend kader voor een andere illustratie. Verderop gaat u de illustratie van het gekopi-

eerde kader vervangen.

2Selecteerhetgereedschapselecteren,houdAlt(windows)ofoption(Macos)
ingedrukt en klik .r, ,1."p de afbeelding JeffG naar links tot deze zichvastzet in de

kolom links ervan. Doorïet illustratiekader te dupliceren in plaats van een nieuw

kadermakenmethetgereedschapRechthoekkaderweetuzekerdatbeidekaders
precies dezelfde afmetingen hebben'

Þ
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Sleep- en-kopieer een illustratiekader' Het resultaat.

Het formaat van een ¡llustratiekader wiizigen

VanwegehetontwerpvandezepaginalaatudeafbeeldingvanJeffGdoorlopentotde
rechterrand van de pagina. uo.*"I deze afbeelding daarvoor nog niet de juiste vorm

en grootte heeft, begint u nu met deze aanpassingen'



1

Eerst verbreedt u het kader

2

Kies weergave > Spread in venster passen zodat ude achterpagina (pagina 4) en
de voorpagina (pagina t) van de nieuwsbrief in het documentvenster kunt zien.schuifzonodig horizontaal zodatu de rechterrand van de achterpagina kunt zien
en verberg het deelvenster Lagen door op de tab Lagen te klikken.
Klik met het gereedschap selecter"n ( h ) op de illustratie IeffG. Sleep de rechrer_
greep totdat de rechterzijde van het kader zich vastzettegen de rug (de verticale lijntussen de achter- en voorpagina).

Sleep de rechterzijde van het kader Het resultaat.
om het formaat te yeranderen.

u ziet dat alleen het selectiekader van het kader yerandert wanneer u de rand ver_plaatst. Binnen het kader wordt de afbeelding anders bijgesneden maar wordt niet be_invloed door.een kaderrand te verplaatsen.

3 Kies Bestand > Opslaan.

Een afbeelding binnen een kader van formaat veranderen en
verplaatsen

u hebt zojuist het formaat van het illustratiekader veranderd , maarde afbeelding inhet kader is niet gewijzigd' Nu gaat u het formaat van alleen de afbeelding veranderen
zodaf deze het daarvoor bestemde gebied geheel vult.

I Naast de methoden die hier worden gebruikt, kunt u de contextmenu's gebruiken om het for-maat van foto's te wijzigen. Rechtsktik (winaowg of ctrt+ktik (uac osi e) kies Aanpassen >Inhoud prop o rtioneel aanp assen.

tL_
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De inhoud en het kader van geplaatste illustraties zijn afzonderlijke elementen.
Anders dan tekstobjecten, hebben het kader en zijn inhoud elk een eigen selectiekader
U verandert het formaat van grafische inhoud op precies dezelfde manier als dat van
het kader, alleen werkt u bij het selectiekader van de inhoud met het gereedschap

Direct selecteren (h).

1 Druk op A om naar het gereedschap Direct selecteren ([) te schakelen en plaats

dan de aanwijzer op de afbeelding van JeffG tot de aanwijzer verschijnt als een

handpictogram (t'/). Klik om de kaderinhoud (de afbeelding zelf) te selecteren.

Het selectiekader verandert van kleur, wat aangeeft dat het kacler niet meer is gese-

lecteerd, maar de inhoud wel.

2 Selecteer de greep in de rechter benedenhoek van het selectiekader van de illustra-
tie. Houd dan Shift ingedrukt en sleep om de afbeelding te verkleinen. Ga door
met slepen tot de afbeelding net iets groter is dan het kader.

.7th -
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Het selectiekøder yan de inhoud slepen. Het resultctat

3 Plaats het gereedschap Direct selecteren op de afbeelding van JeffG zodat u het
handpictogram ziet. Sleep de afbeelding met het handpictogram en u ziet dat het
gebied van de afbeelding dat in het kader zichtbaar is verandert terwijl u sleept. Als
u te ver naar rechts sleept, bedekt de afbeelding de linkerzijde van het kadergebied
niet meer. Sleep de afbeelding zo, dafde rechterrand van de afbeelding uitlijnt met
de rechterrand van het kader.

Als u een afbeelding helemaal wilt zien terwijl u die verplaatst, houdt u de muisknop in-
gedrukt voordat u sleept met het gereedschap Direct selecteren. Begin met slepen zodra
het handpictogram in een pijl (þ) verandert. Nadat u bent begonnen met slepen, ziet u
een vage afbeelding van de verborgen gebieden van de grafische inhoud, een functie die
Dynamische voorvertoning wordt genoemd. Als u niet wacht tot de aanwijzer verandert,
ziet u nog steeds het selectiekader van de illustratie terwijl u sleept.
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Werken met kaders

Als alternatief voor de stappen 2 en3, kunt u het formaat van een illustratiekader en

zijn inhoud gelijktijdig veranderen door het gereedschap Selecteren te gebruiken en

Ctrl+Shift (Windows) of Command+Shift (Mac OS) ingedrukt te houden terwijl u

een greep van het kader sleept. Shift behoudt de proporties van het selectiekader zodat
de illustratie niet wordt vervormd. Het gebruik van Shift is optioneel als vervorming
van de illustratie geen afbreuk doet aan uw ontwerp.

4 Zorg ervoor dat de afbeelding het kader helemaal vult.

5 Kies Bestand > Opslaan.

) Afbeeldingen die worden vergroot tot meer døn 120o/o van het oorspronkelijke formaat, be-

vatten mogelijk onvoldoende pixelinformøtie voor offset-drukken met hoge resolutie. Informeer
bij uw servicebureau naar de.yereisten yoor resolutie en schølen wøarøan uw aangeleverde docu-

menten dienen te voldoen.

De inhoud van ¡¡lustratiekaders vervangen

Nu u de twee kaders hebt gemaakt, kunt u de inhoud gemakkelijkvervangen door
andere illustraties oftekst. In de volgende oefening gaat u de gekopieerde afbeelding

van IeffG vervangen door een andere afbeelding. Aangezien het kader en de inhoud
onafhankelijk zijn van elkaar, kunt u de ene afbeelding zonder meer door een andere

vervangen.

1 Klik met het gereedschap Selecteren op de afbeelding van JeffG (die boven 'AmyO.'

staat) om dezete selecteren. Kies Bestand ) Plaatsen en dubbelklik op AmyO.
tifom de nieuwe afbeelding rechtstreeks in het geselecteerde kader te plaatsen en

de afbeelding van |effG te vervangen. Eerder in deze les hebt u dit kader als een

plaatsaanduiding gemaakt door een bestaand kader te slepen en te kopiëren.

2 Terwijl het kader nog is geselecteerd, kiest u Object ) Aanpassen > Kader propor-
tioneel vullen. Het formaat van de illustratie wordt zo aangepast dat deze in het

kader past.

3 Kies Object ) Aanpassen > Inhoud centreren om de afbeelding van AmyO in het

kader te centreren.

Nu gaat u een afbeelding in het blauwe kader links van de afbeelding AmyO plaatsen.



4 Kies Bewerken > Alles deselecteren om het kader te deselecteren.

5 Kies Bestand > Plaatsen en selecteer JohnQ.tif in de map Links in de map Les-

son-04. Klik op Openen. De aanwijzer verandert in een geladen-illustratiepicto-
gram (!ll).

6 Beweeg de aanwijzer boven het blauwe kader links van de afbeelding van AmyO.
Bij het geladen-illustratiepictogram verschijnen haakjes (l.g;), die aangeven dat de

afbeelding in dat kader zal worden geplaatst als u klikt. U ziet een miniatuur van
de afbeelding onder het pictogram. Klik om de afbeelding in het met blauw ge-

vulde kader te plaatsen.

Klik om de afbeelding
te plaatsen.

) U vindt de Aanpassen-opdrøchten ook in de contextrnenu's die u opent door te klikken ntet de
rechtermuisknop (Window) of te Option+klikken (Mac OS).



<¡ Als het pictogrøm wrschijnt met een lijn erdoorheen (ß), k de huidige laøg geselecteerd

møar vergrendeld. Aøn een rcrgrendelde laøg kunt u geen objecten toevoegen. Zorg dat de laag
Graphics in het deelvenster Lagen zowel ontgrendeld als geselecteerd is. Døn verschijnt de aøn-
wijzer als geladen-illustratiepictogram en kunt u verder gøan met deze støp.

;;t Als u op een leeg gebied van de pagina klikt, wordt de afbeelding gepløatst op de pøgina waar-
op u klikt. De afbeelding wordt geplaatst op 100o/o vøn de oorspronkelijke grootte.

7 Terwijl de illustratie JohnQ nog is geselecteerd, kiest u Object ) Aanpassen > Kader

proportioneel vullen. Het formaat van de illustratie wordt zo aangepast dat deze in
het kader past. Om de inhoud te centreren, kiest u Object ) Aanpassen > Inhoud
centreren.

I Kies Bestand > Opslaan.

U hebt nu op verschillende manieren afbeeldingen geplaatst in drie verschillende ka-
ders, waarmee de achterpagina (pagina 4) is voltooid.

De vorm van een kader wijzigen

Toen u de grootte van het illustratiekader veranderde met het gereedschap Selecteren,

behield het kader de rechthoekige vorm. U gaatnu met het gereedschap Direct selecte-

ren en het gereedschap Pen de vorm van een kader op pagina 3 veranderen (de rechter-
pagina van de middenspread).

1 Kies 3 in het paginavak onder aan het documentvenster. Kies Weergave ) Pagina in
venster passen.

2 Klik op de tab van het deelvenster Lagen, of kies Venster > Lagen. Klik in het deel-

venster Lagen op het vergrendelpictogram van de laag Text om deze te ontgrendelen.

Nu gaat u de vorm van een rechthoekig kader veranderen en daarmee de achtergrond
van de pagina.

3 Druk op A om naar het gereedschap Direct selecteren ( h ) te schakelen. Beweeg

de punt van de aanwijzer over de rechterrand van het groene kader dat de pagina

bedekt, en klik zodra er een kleine diagonale lijn bij de aanwijzer verschijnt ( h, ) .

Hierdoor wordt het pad geselecteerd en verschijnen de ankerpunten en het middel-
punt van het kader. Houd het pad geselecteerd.

4 Druk op P om naar het gereedschap Pen te schakelen.

5 Plaats de aanwijzer voorzichtig op de bovenrand van het kaderpad, op het punt
waar deze de verticale hulplijn in de eerste kolom op pagina 3 kruist. Zodra u het



Pengereedschap Ankerpunt toevoegen 1û*¡ ziet, klikt u. Er wordt een nieuw anker-
punt toegevoegd. Het gereedschap Pen verandert automatisch in het gereedschap

Ankerpunt toevoegen wanneer het boven een bestaand pad wordt bewogen.

6 Verplaats de aanwijzer naar het punt waar de horizontale hulplijn onder de tekst en

de hulplijn van het afloopgebied elkaar kruisen. Klik weer met het gereedschap Pen

om nog een nieuw ankerpunt toe te voegen, en kies dan Bewerken > Alles Deselec-

teren.

Dit punt en het punt dat u in de vorige stap hebt gemaakt gaan de hoeken vormen van
de onregelmatige vorm die u aan het maken bent. Door het ankerpunt in de rechter
bovenhoek van het groene kader te plaatsen zal de vormverandering van het kader zijn
voltooid.

7 Schakel naar het gereedschap Direct selecte-

ren. Klik om het punt in de rechter bovenhoek
van het groene kader te selecteren. Sleep het
punt omlaag en naar links. Zodra het anker-
punt zich vastzet op het kruispunt van de

eerste kolom en de eerste horizontale hulplijn
vanafde bovenkant van de pagina (op 40p9 op
de verticale liniaal), laat u de muisknop los.



Het illustratiekader heeft nu de juiste vorm en afmetingen voor het ontwerp.

8 Kies Bestand > Opslaan.

Tekst rond een illustratie laten lopen

U kunt tekst rond het kader van een object ofrond het object zelflaten lopen. Als u

in deze oefening tekst laat omlopen rond het Yield-teken, zult het verschil zien tussen

tekstomloop rond het selectiekader en tekstomloop rond de illustratie.

Eerst gaat u de illustratie van het Yield-teken verplaatsen. Om deze nauwkeurig te

plaatsen kunt u ook de Slimme hulplijnen gebruiken die dynamisch worden weergege-

ven wanneer u objecten maakt, verplaatst of van formaat verandert.

1 Selecteer met het gereedschap Selecteren ( ll ) het illustratiekader met de afbeelding

van een Yield-teken dat zich naast de rechterrand van de middenspread (pagina 3)

op het plakbord bevindt.

2 Zorgervoor dat u niet een van de grepen selecteert, houd Shift ingedrukt en ver-
plaats het kader naar links zodat het middelpunt van de illustratie uitlijnt met het

midden van de ruimte tussen de twee tekstkolommen.Zodra het middelpunt uit-
lijnt met het midden van de ruimte tussen de eerste en tweede kolom, verschijnt er

een verticale Slimme hulplijn. Zodra deze hulplijn verschijnt,laat u de muisknop
los.

Controleer ofu het kader op de pagina hebt verplaatst zonder het formaat te verande-

ren. U ziet dat de tekst over de illustratie loopt. Dit gaat u oplossen door een tekstom-

loop toe te passen.

3 Kies Venster > Tekstomloop. In het deelvenster Tekstomloop selecteert u Tekst om

selectiekader zodatde tekst rond het selectiekader loopt, niet rond de vorm van de

Yield-illustratie. Zonodig selecteert u Opties tonen in het deelvenstermenu om alle

bedieningselementen van het deelvenster Tekstomloop te tonen.
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Tekst loopt rond een

selectiekader.

Het resultaat.

4 Selecteer Tekst om objectvorm zodat de tekst rond de contouren van de vorm

van de illustratie loopt in plaats van rond het selectiekader. In het gedeelte Opties

tekstomloop kiest u Zowelrechter- als linkerkant in het menu Omloop naar als

deze optie nog niet is geselecteerd. In het gedeelte Contour-opties kiest u Randen

zoeken in het menu Type. Klik op een leeg gebied om alles te deselecteren' of kies

Bewerken > Alles deselecteren.

, Het menu Omloop naar in het deelvenster Tekstomloop is alleen beschikbaar als u boven in

het deelvenster Tekst om selectiekader of Tekst om objectvorm hebt geselecteerd.

Tekstloopt rond de contouren Het Resultaat.

van de vorm vøn de illustratie.
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5 Sluit het deelvenster Tekstomloop en kies Bestand > Opslaan'



Werken met kaders
In dit gedeelte Saat u verschillende functies gebruiken waarmee de richting van objec-
ten op de pagina en in relatie tot elkaar worden bijgesteld. Eerst gaat u het deelvenster
Pathfinder gebruiken om het gebied van de ene vorm afte trekken van een and.ere.
Daarna gaat u werken met rotatietechnieken en het uitlijnen van geselecteerde objec-
ten.

Werken met samengestelde vormen
U kunt de vorm van een bestaand kader veranderen door middel van toevoegen of
aftrekken van zijn gebied. De vorm van een kader kan ook worden veranderd als het
kader al tekst ofillustraties bevat. U gaat nu een vorm aftrekken van de groene achter-
grond om een nieuwe witte achtergrond te maken.

1 Kies weergave > Pagina in venster passen om pagina 3 in het venster te laten
passen.

2 Teken met het gereedschap Rechthoekkader (E) een kader vanaf het punt waar de
rechterrand van de eerste kolom en de horizontale hulplijn op 46p6 op de verticale
liniaal elkaar kruisen, naar de rechter benedenhoek van de pagina waar de rode
hulplijnen van het afloopgebied elkaar kruisen.

Teken een rechthoek en zet deze vast op de hoek
wn de hulplijnen ttan het afloopgebied.

3 Terwijl het gereedschap Selecteren ( h ) is geselecteerd, houdt u Shift ingedrukt en
klikt u op het groene vak (buiten het kader dat u zojuist hebt gemaakt) dat een
groot gedeelte van pagina 3 beslaat om de nieuwe rechthoek en het groene vak te-
gelijk te selecteren.

4 Kies Object > Pathfinder > Aftrekken om de bovenste vorm (de nieuwe rechthoek)
van de groene vorm afte trekken. Het tekstkader onder aan de pagina heeft nu een
witte achtergrond.
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5 Terwijl het groene vak nog is geselecteerd, kiest u object > Positie vergrendelen'

Hiermee wordt voorkomen dat het kader per ongeluk wordt verplaatst.

Vormen converteren

U kunt de vorm .,,'an een bestaand kader veranderen, zelfs als het kader al tekst ofillu-

straties bevat. Dit gaat u uitproberen door een kader rond het Stop-teken toe te voegen

en het daarna bij te stellen.

1 Houd in de gereedschapset de muisknop ingedrukt op het gereedschap Rechthoek

([) totdat,,.,"rbo,gen gereedschappen ziet. Selecteer het gereedschap Veelhoek

(o).

2 Klik ergens op pagina 3 links van de tekst'wasting time'. wijzig in het dialoog-

vensteiVeelhoek de Breedte veelhoek en de Hoogte veelhoek in 9p0' Verander het

Aantal zijden in 5, en klik oP OK'

3 Terwijl de vorm op de pagina is geselecteerd, kiest u Bestand ) Plaatsen en selec-

teert u het bestand StopSign.tif in de map Links in de map Lesson-g4. Klik op

Openen.

4 Kies object ) Aanpassen > Inhoud centreren om de afbeelding in het kader te

centreren.
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Wij zig de Veelho ek- in st ellingen. Het kader. D e gePl a øts te afb eelding.



Nu gaat u de vorm veranderen in een achtzijdige veelhoek, net als het stop-teken.
5 controleer of de veelhoek die u hebt gemaakt nog is geselecteerd, en dubbelklik

dan op het gereedschap veelhoek ( o ) in de gereeds.hupr.t om het dialoogvenster
veelhoekinstellingen te openen. voer de volgende handeìingen uit, en krik daarna
op OK:

. Typ 8 in het vakAantal zijden.

o Laat de inzet bij Ster op 0olo staan.

6 Selecteer met het gereedschap Selecteren de blauwe illustratie van de wereldbol op
pagina 3. Kies object > vorm omzetten > Afgeronde rechthoek. Kies Bewerken >
Alles deselecteren.

7 Kies Bestand > Opslaan.

Het gereedschap positie gebruiken
Met het gereedschap positie kunt u een kader en zijngrafische inhoud manipuleren
door slechts één gereedschap te gebruiken. Normaal gesproken zou u het gereedschap
Direct selecteren gebruiken om een illustratie binnen een illustratiekader te verplaat-
sen' vervolgens zou u de positie van het kader kunnen manipuleren door naar het ge_
reedschap selecteren te schakelen en het kader naar zijn nieuwe positie verplaatsen.

Met het gereedschap Positie kunt u beide taken uitvoeren zonder van gereedschap te
wisselen' Het gereedschap Direct selecteren kan nog steeds worden gebruikt om afzon-
derlijke punten van kaders te selecteren en te veranderen.

Annuleren
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1 Klik met het gereedschap Selecteren (h ) in het midden van de afbeelding van het

Stop-teken om deze te selecteren. Gebruik zonodig het gereedschap Zoom ( q ) om

het gebied waaraan u werkt te vergroten'

2 Sleep de linker bovenhoek van het geselecteerde kader zo, dat de kaderranden

bovenaan en links samenvallen met de randen van het Stop-teken. Herhaal dit

bij de rechter benedenhoek van het kader zodat ook de kaderranden onderaan en

rechts samenvallen met het Stop-teken.

Sleep de linker bovenhoek. Sleep de rechter benedenhoek'

3 Houd de muisknop ingedrukt op het gereedschap Direct Selecteren ( h) en selec-

teer het gereedschap Positie (qlil) in het menu met verborgen gereedschappen dat

verschijnt.

T.

'f,
4 Klik op de afbeelding van het Stop-teken op pagina 3.IJ ziet dat uw aanwijzet

verandert in het gereedschap Handje ({?) wanneer uw aanwijzer zich boven de

grafische inhoud van het kader bevindt. Gebruik de pijltoetsen om de afbeelding

binnen het kader te verplaatse n zodat deze er beter gecentreerd uitziet.

h
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5 Plaats de aanwijzer buiten de rand van de afbeelding van het rode stop-teken. Er
verschijnt een stip bij de aanwijzer (\.). Dit betekent dat u, wanneer u klikt, een
kader selecteert. Klik op het kader en sleep het naar rechts zodat het dichter bij de
rand van het groene vak komt te staan.

Een object roteren
InDesign heeft verschillende opties voor het roteren van objecten. In dit gedeelte van
de les gaat u het Regelpaneel gebruiken om de afbeelding van de wereldbol te roteren.

1 Selecteer met het gereedschap Selecteren (l) de blauwe afbeelding van de wereld-
bol onder aan pagina 3.

) Door Control+Shift (Windows) of Command+Shift (Mac OS) ingedrukt tehouden en op een
vøn de pijltoetsen te drukken wordt het object met kleinere stappen ierplaøtst. Door alleen Shift
ingedrukt te houden en op een vøn de pijltoetsen te drukken ,oidt ,rn object met grotere stappen
verplaatst.

oa AIs u per ongeluk het formaat van het kader verandert, kiest u Bewerken ) Ongedaan maken
en probeert u het opnieuw. Het is de bedoeling dat u het køder dichter bij de rechterrand van het
groene vak plaatst.

Objecten transformeren en uitlijnen
U kunt met verschillende gereedschappen en opdrachten in InDesign het formaat of
de vorm van een object veranderen en de richting ervan op de pagina wijzigen. Alle
transformaties - roteren, schalen, schuintrekken en spiegele n - zijnbeschikbaar in het
deelvenster Transformeren en Regelpaneel, waar u transformaties nauwkeurig kunt
opgeven. Bovendien kunt u objecten uitlijnen ofverdelen in horizontale ofverticale
richting langs de selectie, marges, pagina of spread.

U gaat nu met enkele van deze functies experimenteren.

trta
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2 Controleer in het Regelpaneel of het middelpunt is geselecteerd in de referentie-

puntindicator (ffi) ,ä¿ut tr"t object rond zijn middelpunt roteert' Kies 90" in het

menu Draaiingshoek.

::.il
I rjt

¿
4

Een afbeelding binnen ziin kader roteren

u kunt zowel het kader als de inhoud met één handeling roteren door het object met

het gereedschap Selecteren te selecteren en vervolgens een van de grepen te slepen met

het gereedschaP Rotatie.

Toen u de afbeelding van de wereldbol roteerde, hebt u het Regelpaneel gebruikt om

een exacte draaiingshoek in te stellen. Nu gaat u het gereedschap Rotatie gebruiken

om de afbeelding van JeffG uit de losse hand te draaien'

I Kies Weergave > Pagina in venster passen en selecteer dan pagina 4 in het pagtna-

vak onder in het documentvenster'

10096 h

))l

2 Druk op A om naar het gereedschap Direct selecteren ( h ) te schakelen, plaats de

aanwij)er op de afbeelding boven de tekst JeffG en klik'

3 Controleer in het Regelpaneel of het middelpunt in de Referentiepuntindicator

(ffi1 it geselecteerd.

4 Druk op R om het gereedschap Rotatie (l') te selecteren. Plaats de kruisvormige

aanwijzer op een van de hoekgrepen'

5 Houd de muisknop ingedrukt totdat de kruisvormig e aanwijzet in een dichte pijl

verandert,zodatueerwoorvertoningvandeinhoudkuntzienterwijluroteert.
Sleepdandegreepmetdewijzersvandeklokmeeomdeafbeeldingteroterentot-
dat het resultaat u bevalt. (Aís u niet wacht tot de dichte pijl verschijnt, blijft alleen

het selectiekader zichtbaar terwijl u sleept om te roteren')

: 90'10096 w
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In het voorbeeld is een rotatie van _20" gebruikt.

ft Nadat u de illustratie hebt geroteerd, kunt u zonod-ig het gereedschap Direct selecteren ge-bruiken om de illustratie zo te pløatsen døt deze het kader vult.

Meerdere objecten uitlijnen
Nauwkeurig uitlijnen is het gemakkelijkst met het deelvenster uitlijnen. u gaat nu hetdeelvenster uitlijnen gebruiken om een afbeelding op de voorpagiíu'u'de nieuws_
brief (pagina 1) te centreren, daarna lijnt u meerdere afbeeldingen uit met een geselec-
teerde afbeelding.

1 Kies weergave > pagina in venster passen, kies dan pagina 2 in het paginavak
onder in het documentvenster. shift+krik met het gàr..ar.nup selecteren op het
tekstkader boven aan de pagina met de tekst'Partial Class Calndar, en het evolve-
logo erboven.

2 Kies Venster > Object en layout > Uitlijnen.

3 In het deelvenster uitrijnen kiest u uitliinen op pagina in het menu in het midden
van het deelvenster. Klik dan de knop uo.irorrtãaimidden uitlijn." rgj. ;; "il^jectenzijn nu uitgelijnd met het midden van de pagina.
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Het tekstkader en het logo selecteren. De objecten uitlijnen. Het resultaat.



4 Klik in een leeg gebied of kies Bewerken > Alles deselecteren'

5 Selecteer het gereedschap Selecteren ( h ) en Shift+klik dan op de acht pictogram-

men aan de linkerzijde van de pagina'

6 In het deelvenster uitliinen kiest u uitlijnen op selectie in het menu midden in het

deelvenster. Klik dan op a. nrop Horizontaal midden uitlijnen (å).

7 Kies Bewerken > Alles deselecteren, en kies da Bestand > Opslaan'

Gegroepeerde objecten schalen

wanneer objecten ziin gegroepeerd, kunt u in InDesign afzonderlijke objecten bewer-

ken zonder te degroepeî"i. t' Irrl.rign kunt u bovendien het formaat van alle objec-

ten in een groep tegelijk veranderen' U gaat nu twee van de pictogrammen selecteren

endezegroeperen'Daarnagaatuhetformaatvandegehelegroepveranderenomhet
formaat-van beide afbeeldingen tegelijk te veranderen'

1 Shift+klik met het gereedschap selecteren ( h ) op elk van de twee Acrobat PDF-

pictogrammen aan de linkerzijd e van pagina 2'

2Kiesobject)GroeperenomZetegroeperen.Houdshift+Ctrl(windows)of
Shift+Command(MacoS)ingedruktensleepmethetgereedschapSelecteren
vanafde rechter bovenhoek van de groep o-luug en naar links tot de groep afbeel-

dingen ongeveer even breed is als het oranje pictogram onder de groep'
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ilt
Slepen om het formaat van de Het resultaat.
groep te veranderen.

3 Kies Bewerken > Alres deserecteren, en kies dan Bestand > opslaan.

Gegroepeerde objecten selecteren en w¡jz¡gen
Nu u het evolve-logo boven aan pagina 2 hebt uitgelijnd met het midden van de pagina,
gaat u de vulkleur van enkele van de vormen van het logo veranderen. Aangezi en ze zijngegroepeerd, kunt u ze als een eenheid selecteren en wijzigen. u gaat nu de vulkleur vanslechts enkele van de vormen veranderen zonder te degroeper.r, ãfd. andere objecten
van de groep te veranderen.

Met het gereedschap Direct selecteren of met menu-opdrachten kunt u afzonderlijke
objecten binnen een gegroepeerd object selecteren.

1 Klik met het gereedschap selecteren ( rt ) op de evolve-groep boven aan pagina 2.Gebruik desgewenst het gereedschap Zoom ( "¡, ) om t .t g.bl.a waaraan u werkt tevergroten.

2 Klik op de knop Inhoud selecteren (ö*) in her Regelpaneel om één object in degroep te selecteren zonder te degroeperen.

@" u kunt object > selecteren > Inhoud kiezen of op de groep rechtskrikken (window) ofCtrl+klikken (Møc OS) en in het contextmenu Selecteren ) Inhoud kiezen.



Partial Class Calendar
June-sePtember 2Oo7
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: groep selecteren met het gereedschap Kies Inhoud selecteren'

lecteren.

Het resultøat.

3 Klik in het Regelpaneel zesmaal op de knop Vorig object selecteren ({¡l¡) om de

eerste.e,inhetwoord.evolve,teselecteren.UzietookeenknopVolgendobject
selecteren die in tegengestelde richting selecteert'

lf' .).D"1 å
I Ê< x¡'^,1 ð$) Ia0er-ll
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4GebruikhetgereedschapDirectselecteren([),houdShiftingedruktenklikopde
letters'v', 'l','v' 

",,'"' 
i'ih"t logo om deze gelijktijdig te selecteren'

5KlikopdetabvanhetdeelvensterStalenofkiesVenster>Stalen.Klikophetvak
Vulling in het deelvenster Stalen en kies [Papier] om de lettervormen met wit te

vullen.

Zesmaøl klikken op Vorig ob ject Het resultaat'

selecteren.
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De vulling van de geselecteerde

lormen veranderen in [PaPier]

Het resultaat.



De afwerking

Nu is het tijd om uw werk te bewonderen.

1 Kies Bewerken > Alles deselecteren.

2 Kies Weergave ) Spread in venster passen.

3 onder in de gereedschapset houdt u de huidige modusknop ingedrukt en kiest uVoorvertoning in het menu dat verschijnt.

'E'f '

E

4 Druk op Tab om alre deervensters te sruiten. Druk nogmaars op Tab ars u alle deel_vensters weer wilt weergeven.

5 Kies Bestand > Opslaan.

Gefeliciteerd! U bent klaar met deze les.

Zelf verkennen

å::rt"" 
de beste manieren om re reren werken met kaders is door zerf re experimen_

In dit gedeelte leert u hoe u een object nest in een vorm die u maakt. voer onderstaan_de stappen uit om meer te leren over het selecteren en manipuleren van kaders.
1 Gebruik het gereedschap Direct serecteren ( h ), en serecteer en kopieer een wille_keurige afbeelding.

2 Navigeer naar pagina 2 met deopdracht Layout ) Ga naar pagina, typ 2 enklik op

3 0m een nieuwe pagina te maken, kiest u Layout > pagina's > pagina toevoegen.Hiermee wordt direct achter de pagina waarop u nu werkt een pagina toegevoegd.
4 Gebruik het gereedschap veelhoek (o) om een vorm te tekenen op de nieuwepagina (u kiest zerfhet aantar zijden ende waarde voor de sterinzet). Selecteer devorm met het gereedschap Direct selecteren en kies dan Bewe¡ken > plakken in om

r @ Normeal

@ slus

t4



deafbeeldingbinnenhetkadertenesten.(AlsuBewerken>Plakkenkiest,wordt
het object niãt in het geselecteerde kader geplakt')

5GebruikhetgereedschapDirectselecterenomdeafbeeldingbinnenhetkaderte
verPlaatsen en te schalen'

6GebruikhetgereedschapDirectselecterenomdeVormVanhetveelhoekigekader
te selecteren en te wrJzlgen'

het kader te roteren'

I Wanneer u klaar bent met experimenteren'

slaan.

Links:Afbeeldinginkadergepløkt,terwijlhetgereedschapDirectselecterenisgeselecteerd.
ulaa*it dputãlrgatun'ã het køderverplaatst en geschøald'
-frr:n 

tt veithoekigiøder wøarvan de vorm ß gewijzigd'

7 Gebruik het gereedschap Selecteren (h) om zowel het kader als de afbeelding te

roteren.GebruikhetgereedschapDirectselecterenomalleendeafbeeldingbinnen

sluit u het document zonder het op te



Herhalingsvragen
1 wanneer dient u het gereedschap selecteren te gebruiken om een object teselecteren, en wanneer dient u het gereedschap birect selecteren te gebrui_ken om een object te selecteren?

2 Hoe verandert u gelijktijdig het formaat van een kader en zijn inhoud?
3 Hoe roteert u een illustratie binnen een kader zonderhet kader te roteren?
4 Hoe selecteert u een object binnen een groep zonderobjecten te degroepe-

Antwoorden op de herhalingsvragen
1 Gebruik het gereedschap serecteren voor argemene lay-outtaken, zoars hetpositioneren en van formaat veranderen van objecten. Gebruik het gereed_schap Direct serecteren voor taken ars het tekenen en bewerken van paden ofkaders, bijvoorbeerd ars u kaderinhoud wilt selecteren ofeen ankerpunt opeen pad wilt verplaatsen.

2 Als u de grootte van een kader en de inhoud ervan tegelijkertijd wilt veran_deren, serecteert u het gereedschap serecteren, houdt u ctrl (windows) ofcommand (Mac os) ingedrukt en sreept u een greep. Houd shift ingedruktals u de proporties van het object wilt behouden.

3 AIs u een illustratie binnen een kader w't roteren, gebruikt u het gereed-
schap Direct selecteren om de inustratie binnen het kader te serecteren.
selecteer het gereedschap-Rotatie en sleep een van de grepen om alreen deillustratie te roteren, niet het kader.

4 Als u een object binnen een groep wilt selecteren, selecteert u het met hetgereedschap Direct selecteren.





Met,Adobe InDesign cs4 kunt u tekst importeren, deze verbinden
via kaders en tekst binnen de kaders bewàrken. Nadat u tekst hebt
geimporteerd, kunt u stijlen maken en toepassen, tekst en opmaak
zoeken en wijzigen, en spelþuten dynamisch corrigeren. 

r '-'



5 Tekst importeren en
bewerken

Ø

Lesoverzicht
In deze inleiding tot het importeren en bewerken van tekst leert u:

¡ tekst in tekstkaders invoeren en importeren;

o tekstkaders verbinden en tekst laten doorlopen;

¡ stijlen uit een ander document laden;

o stijlen toepassen op tekst;

. een ontbrekendlettertype oplossen;

o tekst en opmaak zoeken en wijzigen;

. een paginavervolgaanduidingtoevoegen;

o de spelling in een document controleren;

o verkeerd gespelde woorden automatisch corrigeren;

. een spellingwoordenboekbewerken;

o tekst verplaatsen door middel van slepen-en-neerzetten;

¡ de Artikeleditor gebruiken.

Deze les duurt ongeveer 60 minuten.



Aan de slag
In deze les gaat u werken aan een 12 paginat tellende catalogus. Enkele pagina's van de
catalogus zijn al voltooid. De definitieve tekst voor de catalogus is geschreven, u kunt
deze in het document laten lopen en de laatste hand leggen aan de catalogus.

6 Pløats een kopie van de bronbestanden van deze les op uw harde schijf als u dit nog niet hebt
gedaan. U vindt de bestanden op de cd die is geleverd Uii eaoU, InDesIgn CS4 Classroom in a
Book. Zie'De bestanden vøn cløssroom in a Book kopiëren' in de inleidiig.

1 Om ervoor te zorgen dat de voorkeuren en standaardinstellingen van uw Adobe
InDesign CS4-programma overeenkomen met de instellingen die in deze les wor-
den gebruikt, verplaatst u het InDesign-voorkeurenbestand naar een andere map.
volg hierbij de procedure in 'Het voorkeurenbestand van InDesign opslaan en
terugplaatsen'in het hoofdstuk "Aan de slag".

2 start Adobe InDesign cS4. om ervoor te zorgen dat de deelvensters en menu-
opdrachten overeenkomen met de instellingen die in deze les word.en gebruikt,
kiest u venster ) werkruimte ) [Geavanceerd], en dan kiest u venster ) werk-
ruimte ) Geavanceerd opnieuw instellen.

Lettertypen beheren

voordat u met deze les begint, opent u een bestaand InDesign-document. Indien dit
document lettertypen bevat die niet actief zijn op uw systeem - een probleem dat vaak
voorkomt - verschijnt er een foutmelding over ontbrekende lettertypen.

1 Kies Bestand ) openen en open het bestand 0S_start.indd in de map InDesign-
CIB/Lessons/Lesson_O5 op uw harde schijf.

-\ Hèt documênt "0s_sr¡t.indd,' gêbrulkr een of meer leùenvoen dje niet oD uw
V \ sy$ê€m r¡in gêihsìållêêd, Hêl oñrbEkende letê{ype wor¿t v.ruånoen ¡oor êeniJ¡-¡ ¿nderlererype tord¡r her ooEprenkeliikÊ lerefrype besóikbåarh. '

ÕñtbÞkend letênyp€ wod! veruångån doorltðßd$dlêuetryp€.

Onlbrekende lettertypen



Wanneer u een bestønd opent waarin lettertypen worden gebruikt die niet op uw systeem zxJn

geïnstalleerd, verschijnt ,, 
"rn 

*oorrrhuwing waarin wordt aangegeven welke lettertypen ont-
"brrkrr. 

De tekst waørbij het ontbrekende tettirtype is gebruikt wordt bovendien roze gemarkeerd

in het document, zodøt u weet welke lettertypen problemen kunnen veroorzaken bij het afdruk-

ken. InDesign biedt verschíllende gelegenheden om dit op te lossen'

2 Klik op OK om de waarschuwing te sluiten'

U gaat het probleem met het ontbrekende lettertype verderop in deze les oplossen door

h"i t. u.r,,u.rgen door een lettertype dat wel op uw systeem is geinstalleerd'

3 Gebruik het deelvenster Pagina's en navigeer door de pagina's van het document.

De pagina's 6 tot en met 10 zijn al voltooid. In deze les gaat u ontbrekende letter-

typ.r, *r.,rurrgen, de eerste vijf pagina's van de catalogus voltooien, evenals de pa-

gina's 11 en 12.

4 Kies Bestand ) opslaan als, noem het bestand 05-working.indd, en sla het op in

de map Lesson-05'

5 Als u het voltooide document wilt bekijken, opent u het bestand 05-End'indd in

dezelfde map. u kunt dit document open laten en als leidraad bij uw werk gebrui-

ken.
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6 wanneer u klaar bent om verder te werken met het lesdocument, geeft u het weer
door te klikken op zijntab in de linker bovenhoek van het documentvenster.

Een ontbrekend lettertype zoeken en vervangen
Toen u in de vorige oefening het document opende, ontbrak mogelijk het lettertype
caslonAntT. Als dit lettertype wel actief is op uw computer, is er geen waarschuwing
verschenen; in dat geval kunt u de stappen hierna evengoed volgen ofverder guu., -"thet volgende gedeelte. rJ gaatnu zoeken naar tekst die is opgemáakt met het lettertype
caslonAntT en het vervangen door het lettertype Adobe Garamond pro.

1 Klik zonodig op de tab 05-working.indd in de linkerbovenhoek van het venster
om de onvoltooide catalogus weer te geven.

2 Dubbelklik in het deelvenster pagina's op het pictogram van pagina 2 (schuif zono_
dig in het deelvenster pagina's om pagina 2 te kunnen zien).De roze gemarkeerde
tekst in de kopregel op die pagina geeft aan dat de tekst is opgemaakt met een ont-
brekend lettertype.

3 Kies Tekst > Lettertype zoeken. In het dialoogvenster Lettertype zoeken ziet u een
lijst met de lettertypen die in het document worden gebruikt .n h"t soort letter-
type, zoals Postscript, TrueType of openType. Bij ontbrekende lettertypen wordt
een waarschuwingspictogram (A) weergegeven.

4 Selecteer CaslonAntT in de lijst Lettertypen in document.

5 Bij de optie vervangen door kiest u Adobe Garamond pro in het menu Lettertype-
familie. Hoewel de naam van het lettertype Adobe Garamond pro is, wordt het
alfabetisch gerangschikt onder de'G' in praats van onder de A.

6 Kies Regular in het menu Lettertypestijl.

EBtste zoeken

[stül opnleuw çlefintåren wðnnesr ðlles wordt qewjjz¡gd
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TKlikopAlleswijzigen'KlikopGereedomhetdialoogvenstertesluitenenhetver_
vangen lettertype in het document te bekijken'

8 Kies Bestand > OPslaan.

Vooruweigenprojectenkuntuontbrekendelettertypenbeternietvervangendooreenander
lettertype,maarø(lnuwsys;feemtoeyoegen.Ukunthetlettertypeopuwsysteeminstallerenmet
software voor lettertypebíhrrr om het l;fiertype te activeren of door de lettertypebestanden toe

te voegen aøn de map lio'e,ign Lettertypen' iie InDesign HeIp voor meer informøtie'

Tekst maken en invoeren

UkuntlnDesigngebruikenomtekstinuwdocumenteninteVoerenofomtekstte
importeren die in andere programma's, zoals een tekstverwerkingsprogramma' is ge-

maakt.

Eerst gaat u een tekstkader maken om daarin tekst in te voeren' In het goudgekleurde

gebieãonder het logo 'Expedition Tea Company' op pagina I gaat u een tekstkader

maken voor de titel van de catalogus, '2008 Premium Tea Catalog',. Daarna gaat u een

stijl toepassen oP deze titel'

lTerwijlpaginalwordtweergegeven,dubbelkliktuophetgereedschapZoom({)
in de geieedschapset om de weerg ave fe wriziSen in 100% '

2 Om de locatie van de bovenkant van het koptekstkader dat u in de volgende stap

gaat maken te markeren, sleept u een hulplijn vanaf de horizontale liniaal omlaag

naardelocatie3gp0.UptaatstdehulplijngemakkelijkeralsudeY.waardeinhet
vak bij de aanwijzer in de gaten houdt terwijl u sleept'

3 Gebruik het gereedschap Tekst (r) en plaats de I-balk-

aanwijzernaãst de linkermarge op het punt waar deze de

hulplijn oP 39P0 kruist.

4 Sleep om een tekstkader te maken in het lege gebied onder

de hulplijn tot de onderkant van het goudgekleurde vak'

Het tekstkader loopt over de eerste kolom en de bovenkant

van het kader zet zich vast aan de hulplijn op 39p0'

j w

Nadat u een tekstkader hebt getekend

met het gereedschap Tekst (r)' ver-

schijnt er een invoegPunt en kunt u

meteen beginnen met tYPen'



'::'" Als u het formaat ttan het køder wilt veranderen, sleept u de kadergrepen met het gereedschapselecteren tot ze zich vøstzetten øøn de hulplijnen. seleiteer lr* grrridrilop Tekst en klik in hetkader om een invoegpunt te plaatsen.

5 In het tekstkader dat u zojuist hebt gemaakt, typt u 200g premium Tea catalog.
om deze tekst op te maken, gaat u de stijl catalog Title toepassen. wanneer u een ali-neastijl toepast, kunt u een invoegpunt op een willekeurige plaats in d.e alinea plaatsen
of een willekeurig deel van de alinea selelteren.

6 Klik op de tab van het deelvenster Alineastijlen om het
deelvenster Alineastijlen te openen. Terwijl het invoegpunt
ergens in de tekst staat die u zojuist hebt getypt, selecteert u
Catalog Title in het deelvenster Alineastijlen.

7 Kies Bestand > Opslaan.

Tekst verticaal uitvullen
om de ruimte boven en onder aan het tekstkader gelijkmatig te verderen, gaat u de
tekst yerticaal centreren met verticale uitvulling.
1 Terwijl het invoegpunt ergens in het tekstkader staat dat u zojuist hebt gemaakt,

kiest u Object > Opties rekstkader.

2 In het gedeelte verticaal uitvullen van het dialoogvenster opties tekstkader, kiest uMidden in het menu Uitlijnen en dan klikt u op OK.

3 Kies Bestand ) Opslaan.
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Tekst handmatig laten doorloPen
Tekst verbinden is het proces waarbij geTmporteerde tekst wordt gebruikt, zoals tekst

uit een tekstverwerkingsprogramma, en die u in meerdere verbonden tekstkaders laat

doorlopen. In InDesign kunt u tekst handmatig laten doorlopen als u de doorloop zelf

wilt regelen, tekst automatisch laten doorlopen als u tijd wilt besparen en tekst laten

doorlopen terwijl u pagina's toevoegt'

U begint met tekst handmatig te laten doorlopen. Eerst selecteert u een bestand om te

importeren. Vervolgens sleept u om een kader te maken of klikt u ergens op de pagina

om een tekstkader in een kolom te maken. In deze oefening gebruikt u beide methoden

om de tekst te laten doorlopen in de kolommen op de eerste pagina van de catalogus.

1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram van pagina 1 om die pa-

gina in het documentvenster te centreren. Klik op een leeg gebied van de pagina

om alle items te deselecteren.

2 Sleep een hulplijn vanaf de horizontale liniaal omlaag, ongeveer naar de positie

7p3,watde onderzijde van uw eerste tekstkader wordt.

3 Kies Bestand > Plaatsen. Zorgervoor dat Importopties tonen is geselecteerd in het

dialoogvenster Plaatsen.

4 Zoek en selecteer het bestand Os-Intro.doc in de map Lesson-Os en klik op ope-

nen.

5 Zorgervoor dat in het dialoogvenster Importopties Microsoft Word de optie Stij-

len en opmaak in tekst en tabellen behouden is geselecteerd. Hierdoor blijft de op-

maak die in de tekstverwerkingstoepassing is aangebracht behouden' Klik op OK.

Met het geladen-tekstpictogram gaat u nu een tekstkader maken dat loopt over de

breedte van de middelste en rechterkolom. Dit tekstkader gaat de tekst'Welcome to

the Expedition Tea Company' bevatten.

6 Plaats het geladen-tekstpictogram (t*) in de linker bovenhoek van de middelste

kolom.

7 Sleep om een tekstkader te maken over de breedte van de middelste en rechter-

kolom en omlaag tot de hulplijn op 7p3.
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u ziet dathet tekstkader in de rechter benedenhoek een uitpoort heeft. Het rode
plusteken geeft aan dat de tekst die u hebt geimporteerd overloopt, wat betekent dat
niet alle tekst in het bestaande tekstkader past. Deze overlopende tekst gaat u nu laten
doorlopen in een ander tekstkader in de middelste kolom op pagina L

I Klik met het gereedschap Selecteren ( t ) op de uitpoort van het kader dat u zojuist
hebt gemaakt.

9 Plaats het geladen-tekstpictogram in de middelste kolom net onder het tekstvak dat
u zojuist hebt gemaakt, en klik.

çn AIs u van gedøchten verandert en besluit døt u oveilopende tekst niet wilt laten doo¡open,
kunt u op een willekeurig gereedschap in de gereedschapset klikken om het geladen-tekstpicto-
gram te ønnuleren. De tekstblijft behouden.

De tekst loopt door in een nieuw kader vanafhet punt waar u hebt geklikt tot de on-
detziidevan de middelste kolom. De uitpoort in het nieuwe tekstkader bevat een rood
plusteken wat aangeeft dat er nog steeds overlopende tekst is.

10 Klik met het gereedschap Selecteren ( f ) op de uitpoort van het kader dat u zojuist
hebt gemaakt en klik dan net onder de afbeelding van de houten theedoos om de
resterende tekst in de rechterkolom te laten lopen.
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) U kunt tekst verbinden in afzonderlijke køders voor elke kolom, møør het is ook mogelijk met

één lange kolom te werken dii met de opdracht Object > Opties tekstkader in meerdere kolorn'

men islerdeetd. (Dit gaøt u lerderop in dez" les doen.) Elke methode heeft zo zijn voordelen

afhønkelijk van het ty p e do cument'

Het gereedschaP Tekst laden met
meerdere tekstbestanden
ln het dialoogvenster Plaatsen kunt u het gereedschap Tekst'laden'met

meerdere tekstbestanden en deze vervolgens afzonderlijk plaatsen. Het laden

van het gereedschap Tekst werkt als volgt:

o ctrl+klik (windows) of command+klik (Mac os) om meerdere bestanden te

selecteren.

o Shift+klik om een aaneengesloten reeks bestanden te selecteren.

. u kunt naar andere mappen navigeren en doorgaan met het selecteren van

bestanden.

. wanneer u op openen kl¡kt, toont het geladen-tekstpictogram tussen

haakjes het aantal bestanden dat is geladen, b[voorbeeld (4)'

o Klik om de tekstbestanden een voor een te plaatsen'

Werken met stiilen
Stijlen bieden een efficiënte, gemakkelijke manier om consistente opmaak door een

heel document toe te passen. Om bijvoorbeeld de opmaak bij alle kopregels consistent

te houden door uw hele document, kunt u een kopregelstijl maken die de benodigde

opmaakkenmerken bevat'
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Om ervoor te zorgen dat het uiterlijk van het artikel consistent is met de andere artike-
len in de catalogus, gaat u de alineastijl Body copy toepassen. Deze stijl is al gemaakt
om de lopende tekst van de hoofdartikelen in de catalogus op te maken.

1 Klik zonodig op de tab van het deelvenster Alineastijlen om
het deelvenster Alineastijlen te openen. Om het bij de hand
te houden, sleept u de tab Alineastijlen uit zijn deelvenster_
groep.

Het deelvenster Alineastijlen van dit document bevat Body
Copy, Catalog Title, Headline l, Headline 2, Headline 3, Head_
line Reverse, Tab, Normal en Body Text. Naast de stijlen Nor_
mal en Body Text ziet u een schijfpictogram (H) dat aangeeft
dat deze stijlen zijn geimporteerd uit een andere toepassing. In
dit geval zijn Normal en Body Text Microsoft word-stijlen die zijn
u het artikel plaatste. U gaat nu de InDesign-stijl Body Copy op de

t De stijl [Basisalinea] is de enige beschikbare alineastijl wanneer u voor het eerst een docu-
ment maakt met InDesign.-U kunt nieuwe stijlen maken of stijlen uit andere InDesign-docu-
menten toevoegen' Door tekst met stijlen uit Microsoft Word te importeren worden oán ,tiitrn
aan InD esign- do cumenten to egevo egd.

geïmporteerd toen
tekst toepassen.

2 Dubbelklik in het deelvenster pagina's op het pictogram van pagina 1 om de pa-
gina in het documentvenster te centreren.

3 Klik met het gereedschap Tekst (r) om een invoegpunt te plaatsen in de eerste ali-
nea die begint met'Take an extraordinary.,

4 Selecteer Body Copy in het deelvenster Alineastijlen. Deze alinea is nu opgemaakt
met een ander lettertype.
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5 Herhaal de stappen 3 en 4, maar klik nu een invoegpunt in elk van de alinea's on-

der de vier kopregels.

6 Kies Bestand > Opslaan.

Tekst automatisch laten doorlopen
U gaat automatische tekstdoorloop gebruiken om tekst op de volgende twee pagina's te

plaatsen. Wanneer u tekst automatisch laat doorlopen, maakt InDesign nieuwe tekst-

kaders binnen kolomhulplijnen op opeenvolgende pagina's tot alle overlopende tekst is

geplaatst.

1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram van pagina 2 om de pagina

in het documentvenster te centreren.

2 Kies Bestand ) Plaatsen. Zorgervoor dat Importopties tonen is uitgeschakeld in

het dialoogvenster Plaatsen. Zoeken selecteer het bestand O5-Blacktea.doc in de

map Lesson_g5 en klik op Openen. Als het dialoogvenster Importopties verschijnt'

klikt u op OK.

3 Houd Shift ingedrukt, plaats het geladen-tekstpictogram (t*) in de eerste kolom op

pagina 2 op dehulplijn onder de ingekaderde kop Black Tea, en klik.

U ziet dat nieuwe tekstkaders zijn toegevoegd aan de pagina's 2,3 en 4 binnen de

kolomhulplijnen. Dat komt omdat u Shift ingedrukt hebt gehouden om de tekst

automatisch te laten doorlopen. Alle tekst van het artikel is nu geplaatst' De tekst

loopt rond de illustratiekaders omdat daarop al tekstomloop is toegepast met het

deelvenster Tekstomloop.
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* Wanneer het geløden-tekstpictogram øctief is, kunt u gewoon naar verschillende document-
pagina\ navigeren of nieuwe paginø's toevo egen.

Het formaat van een tekstkader wijzigen
wanneer u een tekstkader maakt door met het geladen-tekstpictogram te klikken,
maakt InDesign het nieuwe tekstkader net zo breed als de kolom waarin u klikt. Hoe-
wel deze kaders binnen de kolomhulplijnen worden geplaatst, kunt u de plaats, grootte
en vorm van deze tekstkaders veranderen als dat nodig is.

1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram van pagina 2 om de pa-
gina in het documentvenster te centreren.

Het tekstkader in de tweede kolom bedekt nu de afbeelding van de theepot die al
geplaatst was op deze pagina. wanneer u tekst automatisch laat doorlopen, worden
de tekstkaders binnen de kolomhulplijnen gemaakt, ook als die kolommen objecten
bevatten. U kunt deze overlapping verhelpen door een tekstomloop toe te passen op de
afbeelding of door de grootte van het tekstkader te wijzigen. In deze oefening gaat u
de grootte van het tekstkader veranderen, zodat de kopregel 'Estate Teas' op pagina 3
begint.

ù U kunt het formaat van een tekstkader ook veranderen terwijl het gereedschap Tekst nog is
geselecteerd. Dit doet u door ctil (window) of command (Mac os) ingedruktie houdenim
formaatgrepen op het kader weer te geven. Vervolgens sleept u een greep om het formaat van het
køder te veranderen, het invoegpunt blijft op dezelfde locatie.

2 Klik met het gereedschap Selecteren (r)
op het tekstkader in de tweede kolom op
pagina 2 en sleep de tekstkadergreep mid-
den onder tot boven de afbeelding van de
theepot. De hoogte van het nieuwe kader
moet ongeveer 29p zijn.

3 Kies Bestand > Opslaan.
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Een kolom-einde toevoegen

Soms wilt u niet het formaat van een kader veranderen om de tekstdoorloop in uw

artikel te regelen. In plaats daarvan wilt u een kolom-einde invoegen, dat alle tekst na

het kolom-einde naar de volgende kolom forceert. U gaat nu een kolom-einde invoe-

gen op pagina 3.

1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram van pagina 3 om de pa-

gina in het documentvenster te centreren.

2 Klik met het gereedschap Tekst (r) om een invoegpunt te plaatsen vóór de woor-

den'Keemun Panda', onder aan de eerste kolom.

3 Kies Tekst ) Afbrekingsteken invoegen > Kolom-einde. De tekst na het kolom-

einde wordt verplaatst naar de tweede kolom.

4 Kies Bestand > Opslaan.

.tlt U kunt een kolom-einde ook invoegen door een inuoegpunt te plaøtsen en op Enter te drukken

op het numerieke toetsenpaneel.

Een paginavervolgaandu¡ding toevoegen
Aangezien de tekst over Black Tea op pagina 3 verder gaat op pagina 4, kunt u lezers

laten weten waar ze verder kunnen lezen als ze onder aan de pagina zijn gekomen. Om

dit aan te geven gaat u een vervolgaanduiding, '(Continued on page x)'toevoegen. Een

paginavervolgaanduiding geeft automatisch het nummer weer van de volgende pagina

in de tekstdoorloop.

1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram van pagina 3 om de pa-

gina in het documentvenster te centreren. Schuifnaar rechts om een gedeelte van

het plakbord te kunnen zien.

2 Selecteer het gereedschap Tekst (r). Terwijl u op het plakbord werkt, sleept u om

een tekstkader te maken dat ongeveer lTpíbij 1p10 groot is.

3 Sleep met het gereedschap Selecteren ( f ) het nieuwe tekstkader naar de onderkant

van de tweede kolom op pagina 3.
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166 LES 5

Tekst importeren en bewerken

4 Klik met het gereedschap Tekst (r) om een invoegpunt in het nieuwe kader te
plaatsen. Typ (Black tea continued on page ), mét de spatie en de haakjes. Gebruik
dan de toets pijl-links om het invoegpunt links van het haakje-sluiten te plaatsen.

5 Rechtsklik (Windows) of Ctrl+klik (Mac OS) in het rekstkader en kies in het con-
textmenu Speciaal teken invoegen ) Markeringen ) Volgend paginanummer. Nu
staat er'(Black tea continued on page 4).'

I Het Volgende-pøginanummerteken werkt alleen correct als het tekstkader dat de vervolgaan-
duiding bevat het gekoppelde kader raakt of overlapt.

6 Kies Bestand > Opslaan.

Alineatekst opmaken

De vervolgaanduiding'(Black tea continued on page 4)'is mogelijk niet opgemaakt
met de alineastijl die u wilt gebruiken. U gaat deze tekst nu opnieuw opmaken.

1 Klik driemaal met het gereedschap Tekst (r) op '(Black tea continued on page 4)'
om de tekst te selecteren.

2 Klik in het deelvenster Alineastijlen op Body Copy om de stijl toe te passen op de
geselecteerde tekst.

3 Terwijl Besturingselementen tekenopmaak in het Regelpaneel is geselecteerd, kiest
u Italic in het menu Tekenstijl.

i, Elry
i: tl lffi

U ziet in het deelvenster Alineastijlen dat er een plusteken (+) naast de stijl Body Copy
staat. Het plusteken geeft aan dat bij de geselecteerde alinea extra opmaak is aan-
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gebracht die geen deel uitmaakt van de toegepaste stijl, wat in dit geval de tekenstijl

iruli. i, die u zojuist hebt aangebracht. Deze extra opmaak wordt een overschrijving

genoemd.

Ugaatnudevervolgaanduidinguitlijnenmetdeonderzijdevanhetkader.

2 Kies Object > OPties tekstkader.

3 In het gedeelte verticaal uitvullen van het dialoogvenster opties tekstkader kiest u

Onder in het menu Uitlijnen. Klik op OK'

4 Klik met het gereedschap selecteren ( [) op het tekstkader met de tekst van de ver-

volgaanduiding en shift+klik om het tekstkader er vlak boven te selecteren'

5 Kies Object ) Groeperen. Hierdoor worden het artikel en de vervolgaanduiding bij

Horizontale en verticale tekstuitlijning wiizigen

Nu gaat u de uitlijning van de vervolgaanduiding aanpassen'

1 In het Regelpaneel selecteert u Besturingselementen alineaopmaak ( ql ) en klikt u

op de knop Rechts uitlijnen (=).

elkaar gehouden als u ze verplaatst

6 Kies Bestand > OPslaan'

Tekstkaders plaatsen met sem¡-automatische doorloop

Nu gaat u semi-automatische doorloop gebruiken om een tekstbestand in meerdere

kolommen op pagina 5 te plaatsen. Met semi-automatische doorloop kunt u tekstka-

Golden HeavenYun44n
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ders een voor een maken. De aanwijzer verandert in een geladen-tekstpictogram dat
automatisch opnieuw wordt geladen nadat een kolom is çplaatst, totdat er geen over-
lopende tekst meer is. Het geladen-tekstpictogram ziet er iets anders uit, afhankelijk
van of u tekst handmatig verbindt, of semi-automatische of automatische tekstdoor-
loop gebruikt.

1 Dubbelklik in het deelvenster paginat op het pictogram van pagina 5 om de pagina
in het documentvenster te centreren. Klik in een leeg gebied va;de pagina om alle
items te deselecteren.

2 Kies Besl'and > Plaatsen. In het dialoogvenster Plaatsen deselecteert u Geselecteerd
item vervangen. Zoeken dubbelklik op O5_Greentea.doc in de map Lesson_O5. Als
het dialoogvenster Importopties verschijnt klikt u op OK.

3 Houd Alt (windows) of option (Mac os) ingedrukt en plaars het geladen-tekst-
pictogram (iüî) in de eerste korom op de horizontale hulplijn op 6p7,en klik.

De tekst loopt in de eerste kolom. omdat u Alt of option ingedrukt hebt gehouden, is
de aanwijzer nog steeds een geladen-tekstpictogram en kunt u de tekst in een volgend
kader laten lopen.

4 Laat Alt of option los en plaats het geladen-teksrpictogram (iúi") in de tweede kolom
op pagina 5 op de hulplijn op 6p7,en klik. Nu bevatten beide kolommen tekst.

c Ab de woorden 'sencha þoto Cheny Rose' onder aøn de eerste kolom verschijnen, klikt u
m.et het gereedschap Tekst o:n ee:n invoigpunt te plaøtsen vóór het woord ,sencha,. 

vervolgens
kiest u Tekst > Afbrekingsteken invoegei> Kolom-einde zoilat de tekst boven in de tweede ko-lom verschijnt.

to¡t¡¡Cr
{ú

fl¡l
ê*

( ìngsrv TEr

collectlon of greatgreen teas.

reen teà are best wlth wåter heated to sllghtly
bo andllng fl€trÐ for threesteeped

Ts

Tea Collection

2 oz,tlns ln an elegant
case. lncludes:

(,ìnssru Tnr



(ìnr.;riN'[ì,:,r

GreenTe¿
Green teasae bestw¡th waìerheatedto slighdy
below boiling (18FF)and feeped lo¡three minutes

Green Tea Collection

ffil*fiffi'
Gemaicha (Popcom Tea)
Jðpan

Green teã blended with ñre'
toasted ricewùh a natuøl
sweetnes5 ãnd almost chewy
charactet Durìng the6ring the
rìce may pop not unlike popcorn,

hence the pet nameìpopcorn
teai

Sencha Kyoto Cherry Rose

Surprisingly good body in lhe
cupwith classic Kenya tea

Ravoróalmos peach-like fruitiness.

A ñne example ofa hiqh qualìty

Kenyån lea. Brìght amber with
greenish highlì9hts.

Peppermint oìl givesthi5 lea

refreshing cool mint fìâvorthat
makes fora deliciousand heãdy

cup. Delicìously refreshìng dayor
nìqht.

Premium Gteen Tea¡

Dragonwell (Lug Ching)

t*+*w,
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Chìna

Fresh, smooth sencha leawlth
depth ând body.Thechery

subde rose hints
qívethe tea a wonderful exotic
characler not to mention ajoy to
behold.

Page 5

Superior Gmpowdet
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tKapchotua Green

Kenyð

Mint Green
Sr¡ I ânkå

#
ExpeditionTea Company

5 Kies Bestand > Opslaan.

Het aantal kolommen in een kader wiizigen
U kunt het aantal kolommen binnen een tekstkader veranderen, wat iets anders is dan

afzonderlijke tekstkaders maken voor elke kolom op een pagina. U gaat nu het aantal

kolommen binnen het tekstkader op pagina 11 veranderen.

1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram van pagina 11 om de pa-

gina in het documentvenster te centreren.

)'* Fagina'r

[Geenl

A-MåstÈr M

12 pâginå'E in 7

t
12

Fta



2 selecteer met het gereedschap selecteren ( ¡ ) het tekstkader op pagina 11.

3 Kies Object > Opties tekstkader. In het gedeelte Kolommen van het dialoogvenster
Opties tekstkader, typtu2 in het vakAantal. Klik op OK.

De tekst loopt nu door twee kolommen.

4 Kies Bestand > Opslaan.

a AIs de woorden 'shipping Information' onder aan de eerste kolom verschijnen, klikt u met
het gereedschap Tekst om een invoegpunt te plaøtsen vóór het woord'shipping'. Vervolgens kiest
u Tekst > Afbrekingsteken invoegen ) Kolom-einde zodat de tekst bovei aai d, trrid, kolo^
verschijnt.

Stijlen laden u¡t een ander document
Stijlen verschijnen alleen in het document waarin u ze maakt. u kunt echter heel
eenvoudig stijlen uitwisselen tussen InDesign-documenten door stijlen uit andere In-
Design-documenten te laden, of te importeren. In deze oefening gaat u stijlen uit een
ander document laden. Dit andere document bevat een stijl die heel geschikt is voor
gedeeltes tekst in deze catalogus.
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ADOBE INDESIGN CS4

Classroom in a Book

171

1 Open zonodig het deelvenster Alineastijlen. Kies Alineastijlen laden in het deelven-

stermenu Alineastijlen.

2 Dubbelklik in het dialoogvenster Een bestand openen op O5-Styles.indd in de map

Lesson_05.

3 Deselecteer de stijl [Basisalinea], want u wilt alleen de stijl Tab with Leader impor-

teren. Klik op OK.

4 In het deelvenster Alineastijlen verschijnt nu ook de nieuwe stijl Tab with Leader.

Schuif zonodig door de lijst of verander het formaat van het deelvenster om deze

toegevoegde stijl te kunnen zien.
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172 LES 5

Tekst importeren en bewerken

5 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram van pagina 11 om de pa-
gina in het documentvenster te centreren. Klik op een leeg gedeelte van de pagina
om alle items te deselecteren.

6 Sleep met het gereedschap Tekst (r) om de drie tekstregels in de tweede kolom die
beginnen met'For orders up to'te selecteren.

7 Klik in het deelvenster Alineastijlen op de stijl Tab with Leader. De nieuwe stijl
wordt toegepast op de geselecteerde tekst.

Voor (Iink) en na (rechts) toepassen vøn de alineastijl Tab with Leader.

I Kies Bestand > Opslaan.

Tekst in een bestaand kader Iaten lopen

Wanneer u tekst plaatst, kunt u deze in een nieuw kader of in een bestaand kader laten
lopen. Om tekst in een bestaand kader te laten lopen, klikt u om een invoegpunt te
plaatsen om tekst vanaf dat punt te laten doorlopen, of u klikt met het geladen-tekst-
pictogram in een bestaand kader, waardoor de inhoud van dat kader wordt vervangen.
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De laatste pagina van de catalogus bevat een plaatsaanduidend kader voor het adres'

In dit kader gaat u een nieuw tekstartikel plaatsen'

1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram van pagina 12 om de pa-

gina in het documentvenster te centreren'

2 Kies Bestand ) Plaatsen. Deselecteer in het dialoogvenster Plaatsen zonodig de

opties Importopties tonen en Geselecteerd item vervangen. Zoek en dubbelklik op

O5-Address'doc in de map Lesson-O5'

De aanwijzer verandert in een geladen-tekstpictogram (u) met een voorvertoning

van de eerste regels tekst van hãt artikel dat u gaat plaatsen. Wanneer u het geladen-

tekstpictogram boven een leeg tekstkader beweegt, verschijnen er haakjes bij het

pictogram (U,).

3 plaats het geladen-tekstpictogram (l;;) op het plaatsaanduidende tekstkader onder

het logo en klik. Indienìodig verandert u het formaat van het tekstkader zodat de

tekst erin Past.

4 Kies Bestand > OPslaan.

Pagina's toevoegen tiidens tekstdoorloop

Bij de catalogus waaraan u in deze les werkt wordt een gangbaar werkschema gevolgd

- de grafisch ontwerper creëert een lay-out en voegt de kopij aan de secties toe zodra

die beschikbaar is. Bij een ander veelvoorkomend werkschema, vooral bij lange docu-

menten, ontvangt de grafrsch ontwerper atle kopij voor een project tegelijk. In dit ge-

val kunt u met InDesign cs4 eenvoudig tekst laten doorlopen en automatisch nieuwe

pagina's toevoegen met de nieuwe functie Slim opnieuw tekst plaatsen'

Met slim opnieuw tekst plaatsen worden door het laten inlopen of typen van tekst in

een stramientekstkader automatisch pagina's toegevoegd met verbonden tekstkaders

TE¡T COMPÀNY
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die alle tekst bevatten' Indien de tekst korter wordt omdat deze wordt bewerkt of op,
nieuw wordt opgemaakt, kunnen overbodige pagina's worden verwijderd. IJ gaat deze
functie nu uitproberen.

1 Kies Bestand ) Nieuw ) Document.

2 selecteer Stramientekstkader in het dialoogvenster Nieuw document en klik op oK.
3 Kies Bewerken > voorkeuren > Tekst (windows) of InDesign ) voorkeuren )

Tekst (Mac OS) om de Tekstvoorkeuren te openen.

Met opties in het gedeelte slim opnieuw tekst plaatsen van de Tekstvoorkeuren kunt u
specificeren waar pagina's worden toegevoegd (aan het einde van een artikel, sectie of
document), of slim opnieuw tekst plaatsen ull."r, wordt toegepast op stramientekst_
kaders of op andere tekstkaders in een document, hoe pugi.ru'r."o.den ingevoegd in
een spread met pagina's naast elkaa¡ en of lege pagina's worden verwijderd als de tekst
korter wordt.

4 zotg ervoor dat Slim opnieuw tekst plaatsen is geselecteerd. standaard is deze optie
ingeschakeld. Klik op OK.

5 Kies Bestand ) Plaatsen. In het dialoogvenster Plaatsen zoekt en selecteert u 05
Catalogcopy.doc in de map Lesson_O5. Klik dan op Openen.

6 op de eerste pagina van het nieuwe document houdt u ctrl+shift (windows) of
command+shift (Mac os) ingedrukt en klikt u om het stramientekstakder te se_
lecteren.

7 Klik met het geladen-tekstpictogram om alle tekst in het stramientekstkader te laten
lopen en het benodigde aantal pagina's toe te voegen. Bekijk het aantar paginat in het
deelvenster Pagina's.
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8 Kies Bestand > Sluiten.



Tekst en opmaak zoeken en wijzigen
Net als de meeste populaire tekstverwerkingsprogrammat kunt u met InDesign tekst

zoeken en vervangen. Bovendien kunt u opmaak en speciale tekens zoeken en wijzigen'

In dezeoefening gaat u in de catalogus zoeken naar de woorden 'Expedition Tea

Company' en telkens achter deze tekst het handelsmerksymbool (") toevoegen en de

tekens van dit symbool wijzigenin kleinkapitalen.

1 Zorgervoor dat de weergave zo is ingesteld dat u de tekst gemakkelijk kunt lezen

en de opmaak kunt zien. Klik op het plakbord om ervoor l"e zorgen dat er niets is

geselecteerd.

2 Kies Bewerken > Zoeken/W ijzigen. Klik op de tab Tekst boven aan het dialoogven-

ster Zoeken/Wijzigen om de zoekopties voor tekst weer te geven'

3 Typ Expedition Tea Company in het vak Zoekennaar'

4 Druk op Tab om naar het vakWijzigen in te navigeren'

5 Typ nogmaals Expedition Tea Company, maar voeg het handelsmerksymbool toe

door Symbolen > Symbool handelsmerk te kiezen in het menu Speciale tekens'

rechts van het vak Wijzigen in.
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(een inlasteken en de letter d) wordt achter de bedrijfsnaam ingevoegd. Dit is

de code voor het handelsmerksymbool.

6 Selecteer Document in het menu Zoekenin. In de rij pictogrammen onder het

menu Zoeken in, selecteert u het pictogram Inclusief stramienpagina's (6Þ)' de be-

drijfsnaam verschijnt immers ook op deze paginat'



Deze instellingen geven InDesign de opdracht in alle tekstkaders van het document,
inclusief de stramienpagina's, te zoeken naar de woorden'Expedition Tea company'
en deze te vervangen door 'Expedition Tea company r''. Nu gaat u de opmaak rrur'd"
gevonden woorden veranderen.

7 Klik op Meer opties om extra opmaakopties weer te geven. Als Minder opties
wordt weergegeven, is deze optie al geselecteerd.

8 Wijzigniets in het gedeelte Opmaak zoeken, maar selecteer het pictogram Te wijzi-
gen kenmerken opgeven ( !i ), rechts van het gedeelte opmaak wijzigen.

9 Aan de linkerkant van het dialoogvenster Opmaakinstellingen wijzigen, selecteert
u Standaard tekenopmaak. Kies dan in het rechtergedeelte van het dialoogvenster
Kleinkapitalen in het menu Hoofdletters/kleine letters.

10 Laat de overige opties leeg. Klik op OK om naar het dialoogvenster ZoekenlWijzi-
gen terug te gaan.

Let op het waarschuwingspictogram ( o ) dat boven het vak wijzigen in wordt weer-
gegeven. Dit pictogram geeft aan dat InDesign tekst zal wijzigenin de gespecificeerde
opmaak.

11 Klik op Alles wijzigen.In het bericht dat verschijnt, zietu het aantal instanties dat
InDesign heeft gevonden en gewijzigd.

12 Klik op OK om het bericht te sluiten en klik vervolgens op Gereed om het dialoog-
venster ZoekenlWijzigen te sluiten.

13 Dubbelklik in het deelvenster pagina's op pagina I om het resultaat te bekijken.
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14 Kies Bestand > Opslaan.

u-, Als het bericht 'Kan geen oyereenkomst yinden' verschijnt, hebt u misschien de tekst niet cor-

rect getypt, de optie Heel woord of Hoofdlettergevoelig geselecteerd, of de opmaak vøn een vorige

zoekactie niet gewist. Het is ook mogelijk dat u in het menu Zoeken de optie Artikel hebt geselec-

teerd, terwijl de tekst die u zoekt in een ander artikel staat.

Spelling controleren
InDesign heeft functies voor spellingcontrole die veel lijken op die in tekstverwer-

kingsprogramma's. U kunt spelling controleren in geselecteerde tekst, in een heel

artikel, in alle artikelen in een document of in alle artikelen in meerdere open docu-

menten tegelijk. U kunt spelling ook dynamisch controleren - terwijl u de woorden

typt. Om te bepalen welke woordenzijntoegestaan en welke gelabeld zijn als onjuist

gespeld, kunt u ook woorden aan het woordenboek van uw document toevoegen'

Nu gaat u de spelling van de catalogustekst controleren en leert u hoe u uw woorden-

boek aanpast.

1 Navigeer in het deelvenster Pagina's naar pagina 1. Selecteer het gereedschap Tekst

(r) in de gereedschapset en klik om een invoegpunt vóór het woord'Welcome' in

de eerste alinea te plaatsen.

2 Kies Bewerken > Spelling > Spellingcontrole.

3 In het dialoogvenster Spellingcontrole kiest u Document in het menu Zoeken om

de spelling in het gehele catalogusdocument te controleren.

4 Klik op Starten om het eerste verkeerd gespelde woord in het document te zoeken.

Het woord'oolong'verschijnt in het vak Niet in woordenboek.
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5 Bekijk de keuzemogelijkheden voor correcties in de lijst Suggesties. Als u het woord
wilt vervangen, selecteert u in deze lijst een alternatieve spelling of u typt de juiste
spelling in het vak Wijzigen in. Vervolgens kunt u kiezen of u alleen deze instantie
van het woord wilt veranderen (door op Wijzigen te klikken), of alle instanties van
het woord (door op Alles wijzigen te klikken).

6 Aangezien 'oolong' de juiste naam van een theesoort is, klikt u op Alles negeren
om deze vermeende spelfout te negeren. Alles negeren slaat alle instanties van het
woord over, en'oolong'verschijnt niet meer als spelfout. Als u op overslaan zou
klikken, wordt alleen de eerste instantie van het woord genegeerd.

Als u kiest alle instanties van een woord te negeren, wordt de verkeerde spelling gene-
geerd tot InDesign opnieuw wordt gestart.

7 Klik op Gereed.

I Kies Bestand > Opslaan.

Woorden aan een woordenboek toevoegen
Om te vermijden dat een woord steeds opnieuw als verkeerd gespeld wordt beschouwd
in andere InDesign-documenten, kunt u het aan een gebruikerswoordenboek toevoe-
gen. Het gebruikerswoordenboek kan voor alle documenten gelden of voor een speci-
fiek document.

1 Klik met het gereedschap Tekst (r) ergens in de tekst.

2 Kies Bewerken > Spelling > Spellingcontrole.

3 Kies Document in het menu Zoeken om de spelling in het hele catalogusdocument
te controleren.

4 Klik op Starten om het eerste verkeerd gespelde woord in het document te zoeken.
Het woord 'rooibos'verschijnt in het vak Niet in woordenboek.

5 Klik op Toevoegen om dit woord toe te voegen aan het externe gebruikerswoorden-
boekbestand, ENG.UDC. Een extern woordenboek kan door alle InDesign-docu-
menten worden gebruikt. InDesign herkent'rooibos'nu als correct gespeld.

6 Klik op Gereed.

7 Kies Bestand > Opslaan.

woorden aan een documentspec¡fiek woordenboek toevoegen
Mogelijk wilt u de specifieke spelling van een woord beperken tot één document. Door
een woord in het interne woordenboek van een open document op te slaan, blijft het
gebruik beperkt tot alleen dat document.



TJ gaatnu een woord uit het externe gebruikerswoordenboek verwijderen, daarna

voegt u het toe aan het interne woordenboek van het document'

1 Kies Bewerken > Spelling > Woordenboek om het dialoogvenster Woordenboek

weer te geven.

Het doelwoordenboek is het externe gebruikerswoordenboek. Engels: Verenigde Sta-

ten is momenteel de ingestelde taal. Aangezien Toegevoegde woorden in het menu

Woordenlijst is geselecteerd, verschijnen de woorden die aan het externe gebruikers-

woordenboek zijn toegevoegd in het tekstvak.

2 Selecteer het woord'rooibos' dat in het tekstvak verschijnt'

3 Klik op Verwijderen om het woord uit het externe gebruikerswoordenboek te ver-

wijderen.

'ii¡ Als een woord niet bij een specifieke taal hoort - zoals de naøm lan een persoon - kunt u Alle

talen kiezen om het woord øan de woordenboeken uan alle talen toe te voegen'

U gaat nu het woord toevoegen aan het interne woordenboek van het document'

4 In het menu Doel kiest u het bestand 05-Catalog.indd'

5 Typ het woord rooibos in het vak Woord en klik op Toevoegen'

Het woord wordt toegevoegd aan de Woordenlijst van alleen dit document. Deze spel-

ling van het woord zal alleen in dit document als correct worden beschouwd; in vol-

gende InDesign-docume nten zalhet woord als verkeerd gespeld worden beschouwd'
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6 Klik op Gereed.

7 Kies Bestand ) Opslaan.

Dynamische spellingcontrole
Om spelling te controleren hoeft u niet te wachten tot een document is voltooid. Door
Dynamische spelling in te schakelen kunt u verkeerd gespelde woorden in de tekst zien
terwijl u typt of geïmporteerde tekst plaatst.

.,, Als u Dynamische spelling wib uitschakelen, kiest u Bewerken > spelling > Dynømische
spelling.

1 Kies Bewerken > voorkeuren > spelling (windows) of InDesign ) voorkeuren )
Spelling (Mac OS) om Spelingvoorkeuren weer te geven.

2 In het gedeelte Zoeken selecteert u de mogelijke fouten die u wilt markeren.

3 Zorgervoor dat Dynamische spelling is geselecteerd.

4 In het gedeelte onderstrepingskleur gebruikt u de menu's om in te stellen hoe u
mogelijke fouten wilt markeren.

5 Klik op OK om het dialoogvenster Voorkeuren te sluiten en terug te keren naar uw
document.

woorden die mogelijk verkeerd zijn gespeld (volgens het standaard gebruikers-
woordenboek) worden onmiddellijk onderstreept. wanneer Dynamische spelling is
geselecteerd, worden verkeerd gespelde woorden die u aan het document toevoegt ook
õÞñ--1.^^-,4 ñ^+ ^^- ^^Ã^-^¿--^-:,^ -

! croen&nm zmder hoofdBtten

I Hffietþn --l

s!9þq

Zoekm

EVe*esd gespelds @ordBn

ElHerh¿alde woorden

EWoddBn ¿onder hooftlettqs
ganren ænder hootuhttsr

onjurs!ærpÞtds woorden, Iú9q - j]
Heftàaldewordm: fgrlg! -, . :]

Wqûdsn zonds hoofrlett", FgqC" _ .,l

D}frddìe spding

El0ynmisúe spding insch¿kelen

ord8rsteplngsklÐri



to satisry every taste

cefamic, cast-iron
stainless, silver-Plate,

our collection ofteapots,

and more.

6 Typ het woord'snew' ergens in de tekst om de werking van deze functie te zten

Verwijder het woord voordat u verder Saat'

7 Kies Bestand > OPslaan.

Verkeerd gespelde woorden automat¡sch corrigeren

Met Autocorrectie gaat dynamische spellingcontrole een hele stap verder' Als deze

functieisgeactiveerd,corrigeertlnDesignautomatischverkeerdgespeldewoorden
terwijl uietypt.wijzigingÃ worden aangebracht op basis van een interne lijst met

*ooá"r, die vaak verk"e"rá ."ord"n gespeld. u kunt deze lijst wijzigen zodat extra

woorden die vaak verkeerd worden gespeld erin worden opgenomen' ook woorden in

andere talen'

lKiesBewerken>Voorkeuren)AutoCorrectie(Windows)ofinDesign>Voor-
keuren ) AutoCorrectie (Mac os) om Autocorrectievoorkeuren weer te geven'

2ZotgervoordatdeoptieAutoCorrectieinschakelenisgeselecteerd.Ukuntook
AutoCorrectie hoofdletterfouten selecteren'

Standaardisdelijstvanvaakvoorkomendeonjuistgespeldewoordenendetaal
Engels: Verenigde Staten.

3 Verander de taal in Frans en bekijk de vaak verkeerd gespelde woorden in die taal'

4Alsuwilt,probeertuditmetanderetalen.veranderdetaalweerinEngels:
Verenigde Staten voordat u verder gaat'

5 Klik op Toevoegen. In het dialoogvenster Toevoegen aan Autocorrectielijst typt u

hetwoordsnewinhetvakonjuistgespeldwoord,ensnowinhetvakCorrectie.
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Voorkeuren

6 Klik op oK om het woord toe te voegen en klik nogmaars op oK in het dialoog-
venster Voorkeuren.

7 Gebruik het gereedschap Tekst (r) en typ het woord snew in de eerste korom op
pagina 1. Druk op de spatiebalk om een spatie te plaatsen.

U ziet de werking van de functie AutoCorrectie.

I Kies Bestand > Opslaan.

Tekst bewerken met slepen en neerzetten
voor verkeerd geplaatste woorden in uw document kunt u in InDesign tekst slepen_
en-neerzetten binnen en tussen kaders, lay-outvensters en documenten. u gaat slepen_
en-neerzetten nu gebruiken om tekst van de ene alinea naar een andere te verplaatsen
in uw catalogus.

1 Kies Bewerken > voorkeuren > Tekst (windows) of InDesign ) voorkeuren )
Tekst (Mac OS) om Tekstvoorkeuren weer te geven.

2 In het gedeelte Tekst bewerken door middel van srepen en neerzetten, selecteert u
Toestaan in layoutweergave. Met deze optie kunt u tekst naar en uit open document-
vensters verplaatsen, en binnen documenten in de Layoutweergave. Ktik op oK.



8 De standaørd Layoutweergave geeft de volledige lay-out van tekst en illustraties weer. U kunt

bijvoorbeeld ook ølleen de tekst weergeven in het afzonderlijke ørtikeleditorvenster'

3 Navigeer in het documentvenster naar pagina 11. Verander de weergave zo, datlq

de alinea's boven aan de eerste kolom goed kunt lezen'

De zin'Tea is more than just a great beverage.' is per ongeluk geplaatst aan het begin

van de eerste alinea getiteld'More than Just the Tea''

4 Sleep met het gereedschap Tekst om deze regel te selecteren'

4l Als u een geselecteerd woord wilt kopiëren in plaats !øn verplaøtsen, houdt u Alt (WindowÐ

of Option (Mac OS) ingedrukt voordat u begint te slepen'

5 Houd de l-balkaanwijzer boven de geselecteerde woorden totdat deze verandert in

het slepen-en-neerzettenpictogram (Þ1).

6 Sleep de woorden naar hun juiste locatie aan het einde van de alinea, achter het

woord'well'.

De regel is naar de nieuwe locatie verplaatst.

De artikeleditor gebruiken
Als u prettiger werkt met een bewerkingsinterface die de tekst isoleert, probeert u dan

de Artikeleditor.

1 Met pagina 11 van de catalogus in uw documentvenster, selecteert u het gereed-

schap Tekst ('r) en klikt u in de eerste kolom om een invoegpunt te plaatsen'

2 Kies Bewerken > Bewerken in artikeleditor.

Het Artikeleditor-venster geeft platte tekst zonder opmaak weer. Illustraties en andere

niet-tekstelementen worden weggelaten om het bewerken te vergemakkelijken.

3 Sleep zonodig de verticale schuifbalk om alle tekst in het geselecteerde artikel te

kunnen zien.
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In de kolom links van de tekst wordt een verticale liniaal weergegeven, evenals de na-
men van de alineastijlen die op elke alinea zijn toegepast.

4 Plaats een invoegpunt in het artikeleditorvenster en typ het woord accessories in
de eerste alinea achter'teapots' en vóór'and'. Verplaats zonodig het artikeleditor-
venster opzij zodat u kunt zien dat de betreffende tekst ook in het documentvenster
is gewijzigd.

' . De artikeleditor geeft ter referentie regelnummers weer en gebruikt dynamische spelling om
verkeerd gespelde woorden te markeren, net øls in het documeitvenster. Áls de optie Toestaãn in
artikeleditor is geselecteerd in de Tekstvoorkeuren, kunt u tekst ook naar de artikeleditor slepen
en neerzetten, net als u eerder in deze oefening hebt gedaan,

om de weergave en het bewerken van tekst te vergemakkelijken, kunt u de weergave-
kenmerken van het artikeleditorvenster wijzigen.

5 Kies Bewerken > voorkeuren ) weergave artikeleditor (windows) of InDesign >
Voorkeuren ) Weergave artikeleditor (Mac OS) om de voorkeuren Weergave arti-
keleditor weer te geven.

6 Verander de lettertypegrootte in 14 punten en de Regelspatiëring in Twee regels om
te zien of deze instellingen u beter bevallen. Klik op OK.

7 Sluit de Artikeleditor.

I Kies Bestand > Opslaan om uw werk te bewaren.

9 Nadat u uw werk hebt bekeken, kiest u Bestand > Sluiten.

Gefeliciteerd. U bent klaar met deze les.



Zelf verkennen
In deze les zijn de basisvaardigheden voor het maken en toepassen van stijlen behan-

deld. Als u veel schrijfwerk verricht in InDesign, zult u graag willen weten hoe Vol-

gende stijl werkt en hoe u stijlen toepast met sneltoetsen'

I Terwijl er geen tekst is geselecteerd, dubbelklikt u op de stijl Headline 3 in het deel-

venster Alineastijlen.

2 In het dialoogvenster Opties alineastijl klikt u om een invoegpunt te plaatsen in

het vak Sneltoets.

3 Gebruik de cijfertoetsen op het numerieke toetsenblok en druk op Ctrl+Alt+3

(Windows) of Command+Option+3 (Mac OS) om de sneltoets te maken' Ont-

houd hierbij het volgende:

o Als tekst niet in het vak Sneltoets verschijnt, controleert u of u de cijfers op het

numerieke toetsenblok gebruikt.

o In Windows moet de toets Num Lock aanstaan'

r Als u op een laptop werkt die geen numeriek toetsenblok heeft, selecteert u de

stijlnamen in het deelvenster Alineastijlen'

4 Selecteer Body Copy in het menu Volgende stijl en klik dan op OK'

5 Oefen met het toepassen van de stijt Headline 3 met uw sneltoets' Wanneer u aan

het einde van een Headline 3-alinea op Enter of Return drukt, is de volgende alinea

automatisch opgemaakt met de stijl Body Copy'



Herhalingsvragen
1 Hoe laat u tekst automatisch doorlopen? Hoe laat u tekst kader

voor kader doorlopen?

2 Hoe komt het dat u tijd bespaart door stijlen te gebruiken?

3 Terwijl u de spelling in uw document controleert, markeert InDesign woor-
den die niet in het woordenboek voorkomen maar die niet verkeerd gespeld
hoeven te zijn. Hoe kunt u dit probleem oplossen?

Antwoorden op de herhalingsvragen
1 wanneer het geladen-tekstpictogram verschijnt nadat u de opdracht plaat-

sen hebt gebruikt ofop een uitpoort hebt geklikt, houdt u shift ingedrukt
en klikt u. Als u tekst kader voor kader wilt laten doorlopen, kunt u Alt
(windows) of option (Mac oS) ingedrukt houden om het geladen-tekstpic-
togram opnieuw te laden nadat u klikt of sleept om een kader te maken.

2 Stijlen werken tijdbesparend omdat u een groep opmaakkenmerken bij el-
kaar kunt houden die u snel op tekst kunt toepassen. Als u de opmaak moet
bijwerken, hoeft u niet elke alinea die met die stijl is opgemaakiafzonderlijk
te wijzigen' In plaats daarvan kunt u eenvoudigweg de stijl veranderen.

3 u voegt die woorden toe aan het spellingwoordenboek van het d.ocument of
aan het standaard spellingwoordenboek van InDesign voor de taal of talen
van uwkeuze.





InDesign CS4 beuat talrijke functies uoor het verfijnen van
typografie, waøronder initialen om deblik op een alinea te
vestigen, Optische uitlijning op marge om hangende leestekens
buiten de rand van een køder te pløatsen, en bedieningselementen
waarmee regel- en tekensp atiëring nauwkeur ig kunnen w orden
geregeld.



6 Werken met typografie

o

Lesoverzicht
In deze les leert u:

o het basislijnraster aanpassen en gebruiken;

o verticale en horizontale tekstspatiëring bijstellen;

o letterl¡pen en spatiëringveranderen;

. speciale tekens van OpenTypeJettertypen invoegen;

o hangende leestekens buiten een marge plaatsen;

o initialen toevoegen en opmaken;

o de Adobe-composers Alinea en Enkele regel toepassen;

. een tab met een vulteken en hangende inspringing opgeven;

. een lijn toevoegen aan een alinea.

Deze les duurt ongeveer 60 minuten.



Aan de slag
In deze les gaat u de typografie verfijnen van een restaurantrecensie voor een presti-
gieus lifestyle-magazine. Voor het rijke uiterlijk van het magazine is de tekst nauw-
keurig gespatieerd en opgemaakt: er wordt gebruik gemaakt van een basislijnraster
om tekst in kolommen uit te lijnen, van breuktekens in de recepten en van decoratieve
accenten zoals initialen en uitgelichte citaten.

'. ' Plaats een kopie van de bronbestanden van deze les op uw harde schijf als u dit nog niet hebt
gedaan. U vindt de bestanden op de cd die is geleverd bij Adobe InDesign CS4 Classroom in a
Book. Zie 'De bestanden yan Classroom in a Book kopiëren' op pagina 2.

1 Om ervoor te zorgen dat de voorkeuren en standaardinstellingen van uw Adobe
InDesign CS4-programma overeenkomen met de instellingen die in deze les wor-
den gebruikt, verplaatst u het InDesign-voorkeurenbestand naar een andere map.
Volg hierbij de procedure in 'Het voorkeurenbestand van InDesign opslaan en
terugplaatsen' op pagina 2.

2 Start Adobe InDesign CS4. Om ervoor te zorgen dat de deelvensters en menu-
opdrachten overeenkomen met de instellingen die in deze les worden gebruikt,
kiest u Venster > Werkruimte ) [Geavanceerd], en dan kiest u Venster > Werk-
ruimte ) Geavanceerd opnieuw instellen.

3 Kies Bestand ) Openen en open het bestand 06_Start.indd in de map InDesign-
ClB/Lessons/Lesson-06. Indien er een waarschuwing over een ontbrekend letter-
type verschijnt, klikt u op OK.

4 Kies Bestand > Opslaan als, noem het bestand 06Working.indd en sla het op in de
map Lesson_06.

5 Als u wilt zien hoe het voltooide document eruitziet, opent u het bestand 06_End.
indd in dezelfde map. U kunt dit document open laten en als leidraad bij uw werk
gebruiken. Wanneer u klaar bent om verder te werken met het lesdocument, klikt u
op de tab ervan in de linker bovenhoek van het documentvenster.

In deze les gaat u veel met tekst werken. Hierbij kunt u de Besturingselementen teken-
opmaak en de Besturingselementen alineaopmaak in het Regelpaneel gebruiken, of u
gebruikt het deelvenster Teken en het deelvenster Alinea. Het gebruik van de afzon-
derlijke deelvensters Teken en Alinea kan gemakkelijker zijnvoor het opmaken van
tekst omdat u de deelvensters kunt slepen naar de plaats waar u ze nodig hebt.



(HORtZO.StUFIEO PRAWNS

Ronr¡.|.tuo hot n+d d dild

Heàr o€n ro r5n íú ñe hndftd
p'¡wn: s¡h.hdùo.wr¿p â pkê drhè
ble.hd kd åRnd.âó øàwn d
,l¡.€rn ú¿M.cølundl úeôtub
&. Phc. rhê ltu F¡c¿y on ¿ dde ãd
plå.€ rh? ÊMi on rop. ff* wrh ù.

I q rnod @lr. rdds

\ryó\deib tuÞbwl.

6ddqdherúeg¡dl.¿ndehtud
rh¿ d@ ånrhdêr tilr ii thê ry
.nd tu. Add rhe dn{.i ol¡É oll ¿d
hrc€lGßhlG É@, âd srp Mery hur
ûf lê¡K.nd b$ s6 dôùtonr Pâfm.

Mix il rhe r4leb r4â¡h.. åid *N.

6 Kies Tekst > Teken en Tekst > Alinea om de twee yoornaamste deelvensters voor

tekstopmaak te openen. Houd deze deelvensters gedurende deze hele les open.

, ; Sleep de tab van het deelyenster Alinea in de tab van het deelvenster Teken om een deelven-

stergroep te maken als u dat prettiger vindt werken.

Verticale spatiëring aanPassen

InDesign beschikt over verschillende opties waarmee u de verticale spatiëring van

tekst in een kader kunt aanpassen en bijstellen. U kunt:

. De ruimte tussen alle tekstregels instellen met behulp van een basislijnraster.

o De ruimte tussen regels instellen met het menu Regelafstand in het deelvenster

Teken.

. De ruimte tussen alinea's instellen met de opties Ruimte voor en Ruimte na in het

deelvenster Alinea.

. De opties voor Verticaal uitvullen in het dialoogvenster Opties tekstkader gebrui-

ken om tekst binnen een kader uit te vullen.

In dit gedeelte van de les gaat u het basislijnraster gebruiken om tekst uit te lijnen.



Het basislijnraster gebruiken om tekst uit te lijnen
Nadat u hebt besloten welke tekengrootte en regelafstand u bij de lopende tekst in uw
document wilt gebruiken, kunt u voor het gehele document een basislijnraster (ook
wel regelafstandsraster genoemd) instellen. Het basislijnraster bepaalt de regelafstand
van de lopende tekst in uw document en wordt gebruikt voor het uitlijnen van de ba-
sislijn in de ene tekstkolom met de basislijn in aangrenzende tekstkolommen.

Voordat u het basislijnraster instelt, dient u te controleren op welke waarden de boven-
marge van uw document en de regelafstand van de lopende tekst zijn ingesteld. (Nor-
maal gesproken zou u deze waarden opschrijven om ze te onthouden. De waarden
worden in de stappen hier herhaald .) Deze elementen zorgen samen met het raster
voor een samenhangend ontwerp.

1 om de waarde voor de bovenmarge van de pagina te bekijken, kiest u Layout )
Marges en kolommen. De bovenmarge is ingesteld op 6p0 (6 pica, 0 punten). Klik
op Annuleren.

2 Om de waarde voor de regelafstand te bekijken, selecteert u het gereedschap Tekst
(r) in de gereedschapset en klikt u om een invoegpunt in een alinea met lopende
tekst te plaatsen. Controleer de waarde van de regelafstand (Ê) in het deelvenster
Teken. De regelafstand is ingesteld op 14 pt (14 punten).

3 Kies Bewerken > voorkeuren ) Rasters (windows) of InDesign ) voorkeuren )
Rasters (Mac os) om de opties voor het basislijnraster in te stellen.

' ' Om de werking van het støndøard basislijnraster te zien, kunt u alle tekst selecteren (Be-
werken > Alles selecteren) en in de rechter benedenhoek van het deelvenster Alinea klikken op
Uitlijnen op basislijnraster. Bekijkhoeveel de regelspatiëringverandert en kies dan Bewerken >
Ongedøan maken,

4 In het gedeelte Basislijnraster typt u 6 in het vak Begin zodat dezeovereenkomt
met uw bovenmarge van 6p0. Deze optie bepaalt de locatie van de eerste rasterlijn
voor het document. Als u de standaardwaarde 3p0 gebruikt, zou de eerste rasterlijn
boven de bovenmarge verschijnen.

5 Typ l4p in het vak Toename bij elke, zod,at deze overeenkomt met uw regelafstand.

6 Kies l00o/o in het menu Weergavedrempel.
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een weergave van 100o/o of hoger'

7 Klik op OK'

I Kies Bestand > OPslaan'

Het basislijnraster weergeven

Nu gaat u het zojuist ingestelde raster zichtbaar maken op het scherm'

1 Om het basislijnraster in het documentvenster weer te geven' kiest u weergave )

Rasters en hulplijnen > Basislijnraster tonen'

MU

Als het raster niet verschijnt, komt døt omdøt de documentweergøve lager is dan de weer-

gauedrempel van het ,ourì. r¡ri weergave ) ware grootte om de weergø'vegrootte te veranderen

in 100o/o, de weergavedremPel'



u kunt één alinea, geselecteerde alineaì of alle alinea,s in een artikel uitlijnen op hetbasislijnraster. (Een artikerisaile tekst in een reeks verbonden tekstkaders.) In devolgende oefening gaat u het deelvenster Alinea gebruiken om het hoofdartikel uit telijnen op het basislijnraster.

) wønneer u alineakenmerken toepast, is het niet nodig een hele alinea met het gereedschapTekst te selecteren. serecteer een geàeerte uan de arineøþ abnea,s d¡, u ,nt opmaken. Ars uslechts één alinea wilt opmaken, klnt u gewoon in de alinea ktikken o^ r"n inrorgpunt te plaat-

2 Klik met het gereedschap Tekst (r) om een invoegpunt ergens in de eerste alineavan de spread te plaatsen en kies vervolgens Bewerken > Alles serecteren om ailetekst van het hoofdartikel te selecteren.

3 Als het deelvenster Alinea niet zichtbaar is, kiest u Tekst > Alinea.
4 Klik in het deelvenster Alinea op uitrijnen op basisrijnraster (==). De tekst ver_schuift zo dat de basislijnen van de tekens op de rasterli¡rr.r, ,ìrt.r.

rn dit magazine worden de uitgelichte citaten (pull-quotes) en recepten niet uitgerijndop het basislijnraster. om een creatiefaccent aan te brengen laat de ontwerper dezetzweven',

5 Klik op het plakbord om de tekst te deselecteren. Kies Bestand > opslaan.

De ruimte tussen alineat wijzigen
wanneer u ruimte toevoegt voor of na een arinea die u eerder op het raster hebt uitge_lijnd, wordt de ruimte au-tomatisch aangepast aan het vorgende hoogste veelvoud vande waarde Toename bij erke van het rurt.r. at, de waarde Toename õ¡ at. bijvoor_
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beeld is ingesteld op 14 punten (1p2) en u bij Ruimte na een willekeurige waarde groter

dan 0 pt en kleiner dan l4pt opgeeft, wordt de waarde automatisch verhoogd naat 14'

Als u een waarde hoger dan 14 punten opgeeft, bijvoorbeeld 16, wordt deze automa-

tisch verhoogd tot het volgende hogere veelvoud, 28 pt'

Nu gaat u ervoor zorgeîdat de subkoppen in het hoofdartikel meer opvallen door

erboven ruimte toe te voegen. Vervolgens werkt u de alineastijl bíj zoðat de nieuwe

ruimte-voor automatisch op alle subkoppen wordt toegepast'

1 Klik met het gereedschap Tekst (r) ergens in de subkop 'The Restaurant' op de

linkerpagina.

2 In het deelvenster Alinea typt u 6 pt in het vak Ruimte voor ( E ), daarna drukt u

op Enter ofReturn.

De punten worden automatisch omgezet naar picat en de tekst in de subkop schuift

automatisch naar de volgende rasterlijn.
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3 Kies Tekst > Alineastijlen om het deelvenster Alineastijlen te openen.

4 Terwijl het invoegpunt nog in de subkop 'The Restaurant' staat, ziet u dat er een

plusteken (+) achter de stijlnaam Subhead in het deelvenster verschijnt.

Het plusteken geeft aan dat de opmaak van de geselecteerde tekst afwijkt van de oor-

spronkelijke opmaak van de toegepaste stijl.

5 Kies Stijl opnieuw definiëren in het deelvenstermenu Alineastijlen. De stijl Subhead

neemt nu de opmaak - de nieuwe ruimte-voor - van de geselecteerde alinea op.

Nleure al¡neastul.,.
Stljl dupliceren...
stûl veru¡jdere n...

Sr¡jlopties...

overschrüv¡ngen w¡ssen
"s0llhead Optomùrlnqtteken5 et nuùl¡lerl¡.1 onlzetre¡ in tekst

Koppeling met slijl verbreken

Allneastülen laden...
Alle tekstst¡jlen laden...

Alle ongebruikte sele(ter€n

Nieuwe stijl9roep...
Alle stülgroepen openên
Alle stülgroepen sluiten

Kop¡ëren naar 9roep...
Nieuwe groep van 5túlen...

Sorteren op naam

Kleine deelvenste¡rüen

vÈ kåd3



U ziet dat het plusteken (+) achter de stijlnaam is verdwenen en dat ook boven de sub-
kop 'The Goals' op de rechterpagina ruimte is toegevoegd.

6 Kies Weergave ) Rasters en hulplijnen > Basislijnraster verbergen.

7 Kies Bestand > Opslaan.

Lettertypen en tekenstijl wijzigen
U kunt het uiterlijk van uw document zeer verfraaíen door de lettertypen en teken-
stijlen te veranderen. Nu gaat u de lettertypefamilie, de tekenstijl, de tekengrootte en
de regelafstand veranderen bij de tekst in het uitgelichte citaat op de rechterpagina.
Bovendien gaat u 'alternatieve glyphs' - fraaiere tekens - invoegen die beschikb aar zijn
in het hier gebruikte openType-lettertype. Dezeveranderingen brengt u aan in het
deelvenster Teken en het deelvenster Glyphs.

1 Zoom in op het uitgelichte citaat op de rechterpagina.

2 Als het deelvenster Teken niet zichtbaar is, kiest u Tekst > Teken.

3 Klik met het gereedschap Tekst (r) in het uitgelichte citaat op de rechterpagina;
klik dan viermaal om de alinea helemaal te selecteren.

4 Stel in het deelvenster Teken de volgende opties in:

. Lettertype: Adobe Caslon Pro (onder de'C').

¡ Tekenstijl: Bold ltalic.

o Tekengrootte: 14 pt.

. Regelafstand: 30 pt.

ffi#
Bold ltal¡c -----E

ÊH3o', -El
êYH. --El

Ergek: V..enigde Stðten

ITEroos--i-l EH'.* 
*El

^+Eõ", 
-l TW-,

fT
av

Tààl:

+ Teken

town wiII wltip up

a tableside bønan

celebrity cltefto

*Maybe the next

work in the

be able to read t
form, and

time, cover¡ng



Een teken vervangen door een alternatieve glyph

Aangezien Adobe Caslon Pro een OpenType-lettertype is, een lettertypesoort waarin

meerdere glyphs voor standaardtekens beschikbaar zijn, kunt u voor veel tekens alter-

natieven selecteren. Een glyph is een specifieke vorm van een teken. In bepaalde letter-

typen bijvoorbeeld, zijn verschillende vormen beschikbaar van de hoofdletter A - zo-

als een sierletter en kleinkapitaal. U gebruikt het deelvenster Glyphs om alternatieven

te selecteren en alle glyphs in een lettertype op te zoeken.

1 Selecteer met het gereedschap Tekst (r) de eerste'M'in het uitgelichte citaat.

2 Kies Tekst > Glyphs.

) Het deelvenster Glyphs beyøt yeel mogelijkheden om de opties die in een lettertype beschik-

bøar zijn te filteren, zoøIs Leestekens en Ornamenten. Bij sommige lettertypen zijn honderden

ølternatieven beschikbaar, bij anderen slechts enkele.

3 Kies in het deelvenster Glyphs de optie Alternatieven voor selectie in het menu

Weergeven om de alternatieven voor de letter M tezien. Afhankelijkvan welke ver-

sie van Adobe Caslon Pro actief is, kunnen uw opties er anders uitzien.

4 Dubbelklik op de handgeschreven'M'om het oorspronkelijke teken in het uitge-

lichte citaat te vervangen.

5 Herhaal dit proces om de 'F' in 'Foster',lager in het uitgelichte citaat, te vervangen

door een fraaiere letter F.
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6 Kies Bewerken > Opslaan.

Een speciaal teken toevoegen

Nu gaat u een decoratiefletterteken en een rechts ingesprongen tab ('einde-artikel-
teken') aan het einde van het artikel toevoegen. Hierdoor weet de lezer dat het artikel
afgelopen is.

1 Schuif of zoom zonod ig zodat u de laatste alinea lopende tekst van het artikel, die
eindigt met de woorden 'bananas Foster for you', goed kunt zien.

2 Klik met het gereedschap Tekst (r) om een invoegpunt in de laatste alinea te plaat-
sen, direct achter de laatste punt.

3 Als het deelvenster Glyphs niet open is, kiest u Tekst > Glyphs.

u kunt het deelvenster Glyphs gebruiken om openType-eigenschappen, zoals orna-
menten, golven, breuken en ligaturen te bekijken en in te voegen.

) Sommige vaakgebruikte glyphs, zoals de symbolen voor copyright en handelsmerk zijn ook
beschikbaar in het contextmenu. Om het contextmenu te openen rechtsklikt (Window) of
Ctrl+klikt (Møc OS) u op het invoegpunt.

4 Onder in het deelvenster kiest u Adobe Caslon Pro in het menu Lettertype.

5 In het deelvenster Glyphs kiest u Ornamenten in het menu Weergeven.

6 Schuif door de lijst, selecteer het decoratieve teken van uw keuze en dubbelklik
erop om het in te voegen. Het teken verschijnt op het invoegpunt in het document.



7 Klik met het gereedschap Tekst (r) om een invoegpunt tussen de laatste punt en

het decoratieve teken te plaatsen'

g Rechtsklik (windows) of ctrl+klik (Mac os) om het contextmenu te openen en

kies Speciaal teken invoegen > Overig > Rechts ingesprongen tab'

but Stephen KI e n ma n's ctyphs
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I Kies Bestand > OPslaan.

chef to hit town will whip up a tableside

bananas Foster for You. @

eHetlettertypeAdobeCaslonProgeeftwellichtveelmeergþphsweerdanugewendbentoffi-
døt het een openType-Ir;;;;;;' ;t'' openþpeJette'typ'n ki'n'n veel rneer tekens en gþph'

ø¡ernatievenbeyatten don oídrp porisrripi-trttrrtypln. Adobe's openþpe-lettertypen ziin op

dezelfde basis ontworprn oir-iortsrr;pt. Bàzoek de wibsite ¿.dobe'com/type loor meer informa'

tie over OP enTYPe-lettertYqen'



) Als u werkt aan een kookboek of aøn een ander document waarin veel breuken worden ge-bruikt' zullen de breuken die in ile.meeste lettertypen zijn ingebouwd niet alle waørden beyattendie u nodig hebt. onderzoekt.u dan wetke opmøøk voor tellers en noemers in sommige open_Type-lettertypen beschikbaar is of schaf een ipecifiek brrukrnlrttrrtyp, oon.

Breuktekens ¡nvoegen

In de recepten in het artikel worden geen echte breuktekens gebruikt, de 1/2 is opge_
bouwd uit het getal 1, een schuine streep en het getal 2. De rneeste lettertypen bevatten
afzonderlijke tekens voor veelvoorkomende breuken, zoals yz, t/+, en z/a.Deze elegante
breuken zien er veel professioneler uit dan de getailen met de schuine streep.
1 Gebruik het gereedschap Zoom ({) om in te zoomen op de recepten onder aan de

rechterpagina.

2 selecteer met het gereedschap Tekst (r) de eerste instantie van,u2, (.1/2 lemon, in
het recept Caesar Salad).

3 Als het deelvenster Glyphs niet open is, kiest u Tekst > Glyphs.

4 vergroot het deelvens ter zod.a|u meer tekens kunt zien. schuif zonodig om de
breukr/z te zoeken.

5 Dubbelklik op de breukrzom de geserecteerde 'rr2, inde tekst te vervangen.
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114cup red wine vin
3/4 cup virgin olive

114cup Parmesan
Taste cracked black
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U ziet dat de breuk Vz ín de Recent gebruikt-vakken boven in het deelvenster Glyphs

wordt opgeslagen.

Nu gaat u de instanties van de breuken 'Il4' en'314' verandercn.

6 Zoeken selecteer 'll4' ('ll4 cup red wine vinegar') in het recept Caesar Salad.

7 Zoeken dubbelklik op de breuk 7¿ in het deelvenster Glyphs.

8 Herhaal de stappen 6 en7, zoek en selecteer '314' ('314 cup virgin olive oil') en klik
in het deelvenster Glyphs om deze te vervangen door de breuk3Á.

9 Desgewenst kunt u de resterende instanties van'Il2' en'Il4'in de recepten vervan-

gen door de tekst te selecteren en op de respectievelijke glyphs in de vakken Recent

gebruikt te klikken.

CAESAR SALAD
2 cloves garllc
Taste kosher salt
2 anchovyfillets,
1 coddled egg
7z lemon
VzTbsp D[on musta
Y4cup redw¡ne
3/4 Gup v¡rgln ollve oll
7c tsp Worcestershlre
Romalne lettuce
7r cup croutons
%cup Parmesan
Taste cracked black

CHORIZO-STUF FED PRAWNS
3 prawns, butterflled
3Tbsp chorlzo sausage
3 sllces bacon, blanched
1 bunchparsley,frled
2 oz morlta mayonnalse (recipe follows)

/oz ollve oll

Heat oven to 350". Stuff the butterflied
prawns with chorizo.Wrap a piece of the
blanched bacon around each prawn and
place in the oven. Cook until the chorizo is

done. Place the fried parsley on a plate and
place the prawns on top. Drizzle with the
morita mayonnaise.

10 Sluit het deelvenster Glyphs.

11 Kies Bestand > Opslaan.

AIinea-uitlijning wijzigen
Door de horizontale uitlijning te wijzigen, kunt u op eenvoudigewiize manipuleren

hoe een alinea binnen zijn tekstkader past. U kunt tekst op één rand ofop beide ran-

den van een tekstkader uitlijnen of inzetafstand toepassen. Wanneer u tekst uitvult,
wordt deze zowel met de linker- als de rechterrand uitgelijnd. In deze oefening gaat u

de biografische informatie van de auteur uitlijnen met de rechtermarge.

1 Schuif en zoom zonod ig zodat de biografie van de auteur onder de laatste alinea

van het artikel goed kunt zien.



2 Klik met het gereedschap Tekst (r) om een invoegpunt in de biografie te plaatsen.

3 Klik in het deelvenster Alinea op Rechts uitlijnen (Ë).

Omdat de tekst in de biografie zo klein is, is de spatiëring van het basislijnraster te
groot. U gaat dit oplossen door deze alinea los te koppelen van het raster.

4 Terwijl het invoegpunt nog in de alinea met de biografie staat, klikt u in het deel-
venster Alinea op Niet uitlijnen op basislijnraster. Als de tekst niet meer past, ge-

bruikt u het gereedschap Selecteren om het kader iets langer te maken.

5 Kies Bewerken > Alles deselecteren om het tekstkader te deselecteren.

6 Kies Bestand > Opslaan.

Hangende leestekens buiten de marge

Ervaren typografen geven er vaak de voorkeur aan tekst visueel uit te lijnen in plaats
van numeriek. Soms zien marges die feitelijk gelijk zijn, er ongelijk uit. Dit gebeurt met
name wanneer aan het begin of aan het einde van regels leestekens worden gebruikt.
Om deze visuele onregelmatigheid op te lossen, 'hangen' ontwerpers leestekens iets
buiten het tekstkader. Met deze 'Optische uitlijning van marge'kunnen enkele tekst-
tekens, zoals leestekens en aanhalingstekens, buiten het tekstkader worden geplaatst.

In deze oefening gaat u Optische uitlijning van marge toepassen op het uitgelichte
citaat.

1 Schuif en zoom zonodig om het uitgelichte citaat op de rechterpagina te kunnen
zlen.

2 Klik met het gereedschap Tekst (r) in het uitgelichte citaat.

3 Kies Tekst > Artikel om het deelvenster Artikel te openen.

4 Selecteer Optische uitlijning marge en sluit dan het deelvenster Artikel.

E
Kelly Kordes Anton is the editor of ColoradoExpressionmagazne

and the co-author of various book þn publishing technologies,

including Adobe lnDesign How-Tos: I @ Esæntial Techniques.
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& optische uitlijningrøn mørge wordt toegepast op alle tekst in-een artîkel - gedefinieerd als

alle tekst in een reeks verbondei tekstkaders - vøndåar het gebruik van het deelvenster Artikel'

u ziet dat de linkerranden van de aanhalingstekens-openen nu buiten het tekstkader

hangen. De tekst ziet er visueel beter uitgelijnd uit'

the next

celebrity chef to hit

town willwhiP uP

atablcside bønønas

fosterfor You."

"fl[aybe the next

celebrity chef to hit

town willwhiP uP

a tøbleside bønanøs

fosterfor you."

Zonder (links) en met (rechts) Optische uitlijningvøn marge'

5 Kies Bestand > OPslaan'

Een initiaal maken

u kunt creatieve accenten toevoegen aan uw document met de speciale lettertype-

functies van InDesign. u kunt bij"voorbeeld van het eerste teken of woord in een alinea

een initiaal maken, of een kleurverloop of gekleurde vulling op tekst toepassen' An-

dere functies zijn superscript- en subscript-tekens, ligaturen en cijfers in oude stijl' In

deze oefening maakt u."nlrritiaul (drop cap) van vijf tekens van het eerste woord in

de eerste alinea van het artikel'

1 Schuif om de eerste alinea op de linkerpagina weer te geven' Klik met het gereed-

schap Tekst (r) om een invoegpunt ergens in die alinea te plaatsen'

2 In het deelvenster Alinea typt u 3 in het vak Initiaal over aantal regels (fE) zodat

de letters drie regels beslaan'

3TTp5inhetvaklnitiaalvanéénofmeertekens(Ãã=)omdeeerstevijftekensgroter
te maken: 'Sure,'. Druk op Enter of Return'
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4 Gebruik het gereedschap Tekst om de vijf initiaaltekens te selecteren.

fu.kyt u elke tekenopmaak toepassen die u maar wilt. In veel tijdschriften wordende initialen in de vaste rubriekerrop dezelfde manier opgemaakt, terwijl features sier-lijker worden opgemaakt.

5 Kies Tekst > Tekenstijren om het deelvenster Tekenstijren te openen.
6 Klik op de stijl Drop Cap om deze op de geselecteerde tekst toe te passen.

7 Kies Bestand > Opslaan.

Een lijn toepassen op tekst
Nu gaat u een lijn toevoegen aan de initiaaltekens die u zojuist hebt gemaakt.
1 Terwijl het gereedschap Tekst (r) nog is geserecteerd, serecteert u de vijftekens vande initiaal.

2 Selecteer in het deelvenster Stalen het vak Lijn (qû) en klik dan op Zwart.Er ver_schijnt een lijn rondom de letters.

De standaarddikte van de lijn is 1 punt. u gaat de lijndikte veranderen in 1,5 punt.
3 Kies Venster > Lün.

4 Typ itr het deelvenster Lijn 1,5 pt in het vak Dikte en druk op Enter of Return.



5 Druk op Shift+Ctrl+A (Windows) of Shift+Command+A (Mac OS) om de tekst te

deselecteren zodatt het lijneffect kunt zien.

Om te zien dat de lijn en initialen behouden blijven zelfs wanneer de tekst wordt be-

werkt, gaat u de'S' in 'Sure'vervangen door een alternatieve glyph'

6 Sluit het deelvenster Lijn en kies dan Tekst > Glyphs.

7 Selecteer met het gereedschap Tekst de'S' in 'Sure'.

8 Kies in het deelvenster Glyphs Alternatieven voor selectie in het menu Weergeven.

9 Dubbelklik op de fraaie 'S' om de cursieve'S' te vervangen.

10 Sluit het deelvenster Glyphs.

11 Kies Bestand ) Opslaan.

De uitlijning van de initiaal bijstellen

U kunt de uitlijning van de letters van de initiaal bijstellen én het formaat van de ini-
tiaal schalen als er een staartletter zoals een'y' in voorkomt. In dit gedeelte gaat u de

initiaal aanpassen zodat deze beter uitlijnt met de linkermarge.

1 Klik met het gereedschap Tekst (r) om een invoegpunt ergens in de eerste alinea

met de initiaal te plaatsen.

2 Kies Initialen en geneste stijlen in het deelvenstermenu Alinea.

3 Selecteer Linkerrand uitlijnen om de initiaal zo te verplaatsen dat deze beter uit-
lijnt met de linkerrand. Klik op OK.
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4 Kies Bestand > Opslaan.

Teken- en woordspatiëring bijstellen
U kunt spatiëring en reeksspatiëring gebruiken om de spatiëring tussen letters en
woorden te veranderen. U kunt bovendien de algehele spatiëring van tekst in een ali-
nea regelen met de Composer enkele regel en de Composer alinea.

De spatiëring en reeksspatiëring bijstellen
In InDesign kunt u de ruimte tussen letters regelen met de functies spatiëring en
reeksspatiëring. Met spatiëring kunt u ruimte toevoegen of verwijderen tussen speci-
fieke letterparen. Reeksspatiëring creëert een gelijke hoeveelheid ruimte tussen een
reeks letters. U kunt zowel spatiëring als reeksspatiëring op dezelfde tekst toepassen.

Nu gaat u enkele letters van de initiaal handmatig spatiëren. Vervolgens gaat u reeks-
spatiëring toepassen op de kopregel'IfYou Go' in het paarse vak.

1 Om de hoeveelheid ruimte tussen letters en het resultaatvaî de spatiëring beter te
kunnen zien, selecteert u het gereedschap zoom ({) in de gereedschapset en sleept
u een selectiekader rond de initialen.

2 selecteer het gereedschap Tekst (r) en klik om een invoegpunt tussen de 'u' en de
'r' in'Sure' te plaatsen,

3 Druk op Alt+pijl-rechts (windows) of option+pijl-rechts (Mac os) om de letter'r'
naar rechts te verplaatsen. Druk meerdere malen op deze toetscombinatie totdat de
ruimte tussen de twee aangrenzende letters er goed uitziet.



) Wanneer u spatiëring toepast, wordt met de toets píjl-rechts ruimte toegevoegd en met de

toets pijt-tinks ruimte verwijderd wønneer u daørbij Alt (Windows) of Option (Mac OS) inge-

drukt houdt.

In het voorbeeld is de toetscombinatie tweemaal gebruikt. U kunt de nieuwe spatië-

ringwaarden ook in het deelvenster Teken zien.

Nu gaat u een reeksspatiëringswaarde instellen voor de hele kop 'If You Go' om de al-

gehele spatiëring te vergroten. Om reeksspatiëring in te stellen, dient u eerst de gehele

reeks tekens te selecteren waarbij u de reeksspatiëring wilt bijstellen.

4 Kies Bewerken > Alles deselecteren. Schuif omlaag om de kop'If You Go'in het

paarse vak onder het woord'Sure'weer te geven'

5 Klik driemaal met het gereedschap Tekst (r) op 'If You Go' om de kopregel hele-

maal te selecteren. (Als u problemen hebt met het selecteren van de tekst, gebruikt

u eerst het gereedschap Selecteren om het paarse tekstkader te selecteren.)

6 In het deelvenster Teken typt u 40 in het vak Reeksspatiëring (äS). Druk op Enter

of Return.
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7 Klik op het plakbord om de tekst te deselecteren.

I Kies Weergave > Spread in venster passen om het algehele effect van uw laatste wij-
zigingen te bekijken.

9 Kies Bestand > Opslaan.

De composers al¡nea en enkele regeltoepassen
De dichtheid van een alinea (ook wel de kleur genoemd) wordt bepaald door de ge-
bruikte compositiemethode. Wanneer tekst wordt samengesteld, bekijkt InDesign de
spatiëring, reeksspatiëring, glyph-schaal en afbreekopties die u hebt geselecteerd en
kiest aan de hand daarvan de beste regeleinden. InDesign beschikt over twee opties
voor het samenstellen van tekst: de Adobe composer alinea, die alle regels in de alinea
bekijkt, en de Adobe composer enkele regel, die elke individuele regel afzonderlijk
bekijkt.

Wanneer u de composer alinea gebruikt, houdt InDesign bij het samenstellen van een
regel rekening met de invloed hiervan op de andere regels in de alinea om de beste
algehele indeling van de alinea in te stellen. wanneer u tekst in een bepaalde regel
verandert, kunnen daaraanvoorafgaande en volgende regels in dezelfde alinea op een

andere manier worden afgebroken, zodat de gehele alinea gelijkmatiger wordt gespati-
eerd. Wanneer u de composer enkele regel gebruikt, wat de standaard is bij andere lay,
out- en tekstverwerkingsprogramma's, stelt InDesign alleen de regels die volgen achter
de bewerkte tekst opnieuw samen.

De tekst in deze les is samengesteld met de standaard, de Adobe Composer alinea. om
het verschil tussen de twee composers te zien, gaat u de lopende tekst opnieuw samen-
stellen met de Composer enkele regel.

1 Klik met het gereedschap Tekst (r) om ergens in het hoofdartikel een invoegpunt
te plaatsen.

2 Kies Bewerken > Alles selecteren.

3 In het deelvenster Alinea kiest u Adobe composer enkele regel in het menu. ver-
groot zonodig de weergave om het verschil te kunnen zien.

Aangezien de composer enkele regel elke regel afzonderlijk bekijkt, kunnen sommige
regels in een alinea er compacter of losser uitzien dan andere. omdat de composer
alinea meerdere regels tegelijk bekijkt, is de dichtheid van de regels in een alinea con-
sistenter.
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4 Klik in een leeg gebied van de pagina om de tekst te deselecteren en bekijk de ver-

schillen in spatiëring en regeleinden.

A perusalof the menu, while munch-

ing fresh bread and savoring a glass

of wine, tempts you with its carefully

planned variety,"The menu is all de-

signed to teach cooking methodslsays

Kleinman. "lt covers 80 to 85 percent of

what students have been learning in

class-saute, grill, braisq make vinai-

grettes, cook vegetables, bake and make

dessertslln a twist on "You have to know

the rules to break them," Kleinman insists

that students need to first learn the

basics before they can go on to create

their own dishes.

A perusalof the menu, while

munching fresh bread and savoring a

glass of wine, tempts you with ¡ts

carefully planned variety."The menu is

all designed toteach cooking methods/

says Kleinman.'lt covers 8O to 85

percent of what students have been

learning in class-saute, grill, braise

make vinaigrettes, cook vegetables, bake

and make desserts." ln a twist on'You

have to know the rules to break them,"

Kleinman insists that students need to

first learn the basics before they can go

on to create their own dishes,

De Adobe Composer alineø (Iinks) en de Adobe Composer enkele regel (recht) '

5 Kies Bewerken > Ongedaan maken om het artikel te herstellen naar de Adobe

Composer alinea.

6 Kies Bestand > Opslaan.



Tabs instellen
Met tabs kunt u tekst op specifieke horizontale posities in een kader plaatsen. In het
deelvenster Tabs kunt u tekst indelen en vultekens, inspringingen en hangende in-
springingen maken.

Tekst uitlijnen met tabs en vultekens toevoegen
Nu gaat u de informatie in het vak'If You Go' op de linkerpagina opmaken. De tab-
markeringen ziin alin de tekst geplaatst. U hoeft dus alleen de uiteindelijke positie van
de tekst in te stellen.

1 Schuif en zoom zonodig om het vak'If you Go'weer te geven.

2 Om de tabmarkeringen in de tekst weer te geven, kiest u Tekst > Verborgen tekens
tonen en zorgtu dat de weergavemodus Normaal (E) in de gereedschapset is gese-
lecteerd.

3 Klik met het gereedschap Tekst (r) in het vak'If you Go' en kies Bewerken > Alles
selecteren om alle tekst in het vak te selecteren.

4 Kies Tekst > Tabs om het deelvenster Tabs te openen.

Als een tekstkader een invoegpunt bevat en er bovenaan voldoende ruimte is, wordt
het deelvenster Tabs boven aan het kader gekoppeld zod,at ð.eschaalverdeling op de
liniaal van het deelvenster exact overeenkomt met de tekst in het kader. U kunt altijd
waarden invoeren om nauwkeurig tabs in te stellen, ongeacht de positie van het deel-
venster Tabs.
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Als u de weergave'vergroting wijzigt, is het deelvenster Tabs mogelijk niet lønger gekoppeld

aan het tekstkader waarin het invoegpunt støat. Om het deelvenster Tøbs opnieuw uit te lijnen,

klikt u op het magneetpictogrøm in het deelvenster.

) Om een tøbteken in een tabel in te wegen, kiest u Tekst > Special teken invoegen > Overig >

Tab.

5 Klik in het deelvenster Tabs op Links uitgelijnde tab (l; l) zodat de tekst uitlijnt met

de linkerkant van de tabstoP.

6 Typ 5p5 in het X-vak en druk op Enter of Return.

De informatie onder elke tabmarkering in de geselecteerde tekst is nu uitgelijnd op de

nieuwe tabstop, die net boven de liniaal in het deelvenster Tabs wordt geplaatst.

7 Terwijl de tekst nog is geselecteerd en het deelvenster Tabs nog open is, klikt u op

de nieuwe tabstop om deze te selecteren. Typ een punt (.) en een spatie in het vak

Vulteken. Door een spatie tussen punten te gebruiken wordt een spatiëring in de

stippellijn gecreëerd.

8 Druk op Enter of Return om het vulteken toe te passen. Houd het deelvenster Tabs

open en op dezelfde positie voor de volgende oefening.

Het vak Vulteken geeft het teken of de tekens aan die de ruimte tussen de tekst en de

tabstop vullen. Vultekens worden vaak gebruikt in inhoudsopgaYen'

9 Kies Bestand > Opslaan.
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Werken met tabs
De bedieningselementen voor het maken en aanpassen van tabs in lnDesign
zijn vrijwel hetzelfde als die in een tekstverwerkingsprogramma. u kunt tabs
nauwkeurig positioneren, tabs herhalen in een kolom, opvultekens voor tabs
maken, opgeven hoe tekst uitlijnt met tabs, en de tabs die u hebt ingesteld
eenvoudig wijzigen. Tabs gelden voor de hele alinea waarin het tekstinvoegpunt
¡s geplaatst of voor geselecteerde alinea's. AIle bedieningselementen vindt u in
het deelvenster Tabs dat u opent door Tekst > Tabs te kiezen. Hieronder kunt u
lezen hoe de bedieningselementen werken.

o Tabs invoeren: om een tab ¡n tekst in te voeren drukt u op de Tab-toets.

o TabuitlUning opgeven: om te specificeren hoe tekst met een tabstop uitlijnt
- b'rjvoorbeeld links van de tabstop (de meest gebruikelijke instelling) of
op een decimale punt - klikt u op een van de tabknoppen in de linker
bovenhoek van het deelvenster Tabs: Links uitgelijnde tab, ln midden
uitgelijnde tab, Rechts uitgelijnde tab, uitlijnen op decimale tab (of ander
teken).

¡ Tabs Positioneren: Om een tabstop te positioneren klikt u op een van de
tabknoppen, typt u een waarde in het X-vak en drukt u op Enter of Return.
u kunt ook op een tabknop klikken en dan in de ruimte net boven de liniaal
klikken.

o Tabs herhalen: Om meerdere tabstops op gelijke afstand van elkaar
te maken, selecteert u een tab op de liniaal. Kies Tab herhalen in het
deelvenstermenu Tabs. Hierdoor worden tabstops langs de kolom gecreëerd
op basis van de afstand tussen de geselecteerde tabstop en de vorige
tabstop (of de linker inspringing).

o specificeer een teken om daarop tekst uit te lijnen: om tekst uit te lijnen
op een teken zoals een decimale punt, klikt u op de tabknop Uitlijnen
op decimale tab (of ander teken) en dan typt of plakt u een teken in het
vak uitlijnen op. (Als dat teken niet voorkomt in de tekst, wordt de tekst
uitgelijnd met de linkerkant van de tabstop.)

. Een opvulteken maken: Om de witte ruimte tussen tekst en tabs op te
vullen - bijvoorbeeld om punten tussen tekst en paginanummers aan een
inhoudsopgave toe te voegen - voert u in het vak Vulteken maximaal acht
tekens in dat als patroon wordt herhaald.

¡ Tabs verplaatsen: Om de positie van een tabstop te wijzigen, selecteert u
de tab op de liniaal, typt u een nieuwe positie in het X-vak en drukt u op
Enter (Windows) of Return (Mac OS). Of u sleept de tab op de liniaal naar een
nieuwe locatie.



¡ Tabs verwijderen: Om een tab te verwijderen sleept u de tabstop van de

liniaal of u selecteert u de tab op de liniaal en kiest u Tab verwijderen in het

deelvenstermenu Tab.

o Standaardtabs opnieuw instellen: Om de standaardtabs te herstellen kiest

u Alles wissen in het deelvenstermenu Tabs. De standaard tabposities

zijn afhankelijkvan de documentinstellingen in het paneel Eenheden

en toenamen van het dialoogvensterVoorkeuren. Als bijvoorbeeld de

Horizontale liniaaleenheid is ingesteld op lnches, worden standaardtabs op

elke halve inch gePlaatst.

. Tabuitl¡jning wijzigen: Om de uitlijning van een tab te wijzigen, selecteert

u de tabstop op de liniaal en klikt u daarna op een andere tabknop. u kunt

ook Alt (windows) of option (Mac OS) ingedrukt houden terwijl u klikt op de

tabstop op de liniaal om de volgende uitlijnoptie in de reeks uitlijnopties te

kiezen enzovoort.

) Wanneer u met tabs werkt, is het høndig als u de tabtekens weergeeft door Tekst > Verborgen

tekens tonen te kiezen. Het gebeurt vaak dat u bestanden uit een tekstverwerkingsprogramffia

oîttvangt waørin de auteur if redøcteur meerdere tabs heeft ingevoerd om de tekst op het scherm

uit te liinen - of erger, spaüe; heeft ingevoerd in pløats vøn tøbs. De enige manier wøarop u kunt

zien wát er øon de-hand is (en dit kunt oplossen) is door de verborgen tekens weer te geven'

Opmerking: Als u in Mac OS een nieuwe positie voor een tab invoert, druk dan niet

op Ent., op het numerieke toetsenpaneel, hierdoor wordt de geselecteerde tabstop niet

verplaatst maar een nieuwe tabstop gemaakt.

Een hangende insPringing maken

Bij een høngende inspringinghangt tekst vóór de tabmarkering naar links' zoals u vaak

ziet in een lijst met nummers of opsommingstekens. Om een hangende inspringing te

maken voor de informatie in het vak'If You Go', gaat u het deelvenster Tabs gebruiken.

U kunt ook de opties Links inspringen ('t=) en Eerste regel links inspringen ( Ë ) in het

deelvenster Alinea gebruiken'

1 Selecteer met het gereedschap Tekst (r) alle tekst in het vak'If You Go'.

2 Zorgervoor dat het deelvenster Tabs nog steeds boven het tekstkader is gekoppeld'

Is di1 niet het geval, dan klikt u op het magneetpictogram (â) in het deelvenster

Tabs.



3 Sleep in het deelvenster Tabs de onderste inspringmarkering aan de linkerzijde van
de liniaal naar rechts tot de x-waarde 5p5 is. Als u de onderste markering sleept,
verplaatst u beide inspringingen tegelijk. Il zietdatalle tekst naar rechts schuift en
dat de Links inspringen-waarde in het deelvenster Alinea in 5p5 verandert. Houd
de tekst geselecteerd.

Nu gaat u de categoriekoppen weer op de oorspronkelijke positie in het kader terug-
zetten om een hangende inspringing te maken.

4 Typ ir het deelvenster Alinea -5p5 in het vak Eerste regel links inspringen (Ë ).
Deselecteer de tekst en bekijk de hangende inspringing.

) U kuntbij geselecteerde alinea's de eerste-regelinspringing ookbijstetlen iloor deboyenste in-
springmarkering op de tabliniaal te slepen. Het is eciter irijlastig om deze markering te selecte-
ren zonder per ongeluk een tabstop te maken of te wijzigen.

5 Sluit het deelvenster Tabs.

u ziet dat de tekst in het kader nu overroopt (dit wordt aangegeven met het rode plus_
teken in de rechter benedenhoek van het tekstkader). Er zijnverschillende manieren
om dit op te lossen: u kunt het tekstkader vergroten, reeksspatiëring toepassen op de
tekst of de tekst bewerken. Hier gaat u de tekst bewerken.

6 Dubbelklik met her gereedschap Tekst op het woord 'through, in het gedeelte
'Hours'.
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7 Kies Tekst > Speciaal teken invoegen > Afbreekstreepjes en streepjes > En-streepje'

Verwijder overbodige spaties naast het streepje'

In reeksen ziet eenEn-streepje er beter uit dan een afbreekstreepje.

8 Kies Bestand > OPslaan.

Een lijn boven een alinea toevoegen

U kunt een lijn boven of onder een alinea toevoegen. Het voordeel van het gebruik van

alinealijnen in plaats van getekende lijnen is dat lijnen met een alineastijl kunnen wor-

den toegepast en dat ze bij de alinea blijven als tekst anders wordt ingedeeld' Nu gaat u

een lijn toevoegen boven de biografie van de auteur aan het einde van het artikel'

1 Schuif om de derde kolom op de rechte rpagina met de gecursiveerde biografie van

de auteur weer te geven'

2 Klik met het gereedschap Tekst (r) om een invoegpunt in de biografie te plaatsen'

3 Kies Alinealijnen in het deelvenstermenu Alinea'

4 Kies boven in het dialoogvenster Alinealijnen de optie Lijn boven in het menu en

selecteer Lijn aan om de lijn te activeren'

5 Selecteer de optieVoorvertoning. Verplaats het dialoogvenster zodat dat u de ali-

nea kunt zien.

6 In het dialoogvenster Alinealijnen stelt u de volgende opties in:

o In het menu Dikte kiest u I Pt.

o In het menu Kleur kiest u Pantone 584 PC'

o In het menu Breedte kiest u Kolom.

o In het vak Verschuiving typt u 0p9.

7 Klik op OK om de wijzigingen toe te passen'

o¡r<te: ãi pi Ð
Lijn boven

Kleur: L] PANTONÊ 584 PC
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Er verschijnt een limoengroene lijn boven de biografie.

8 Om uw resultaat te bekijken doet u het volgende:

o Kies Weergave ) Spread in venster passen.

o Kies voorvertoning in het menu schermmodus (:o I in de Toepassingsbalk
boven aan het scherm.

9 Kies Bestand > Opslaan.

Gefeliciteerd' u bent klaar met deze les. om dit artikel te voltooien overlegt u waar-
schijnlijk nog met een redacteur of proeflezer om te krappe of te ruime regels, lastige
regeleinden, en weduwen en wezen op te lossen.

Zelf verkennen
Nu u de basiskennis voor het opmaken van tekst in een InDesign-document beheerst,
kunt u dezevaardigheden zelfgaan toepassen. voer de volgende taken uit om uw
typografi sche vaardigheden te verbeteren.

1 Plaats een invoegpunt in verschillende alinea's en experimenteer met het in- en uit-
schakelen van woordafbreking in het deelvenster Alinea. Selecteer een afgebroken
woord en kies Niet afbreken in het deelvenstermenu Teken om ervoor te zorgen dat
een afzonderlijk woord niet wordt afgebroken.

2 Experimenteer met verschillende instellingen voor woordafbreking. Selecteer eerst
alle tekst in het hoofdartikel. Kies dan Woordafbreking in het deelvenstermenu
Alinea. selecteer voorvertoning en experimenteer dan met de instellingen. Bij
deze tekst is bijvoorbeeld Woorden in hoofdletters afbreken geselecteerd, maar een
redacteur zou deze optie waarschijnlijk uitschakelen om te váorkomen dat namen
wordt afgebroken.

3 Experimenteer met verschillende instellingen voor uitvullen. Selecteer eerst alle
tekst en klik dan op Uitvullen met laatste regel links uitgelijnd in het deelvenster
Alinea' Kies Uitvulling in het deelvenstermenu Alinea. Selecteer Voorvertoning
en experimenteer met de instellingen. Bekijk bijvoorbeeld het verschil tussen de
Adobe composer enkele regel en de Adobe composer alinea wann eer dezeworden
toegepast op uitgevulde tekst in plaats van op links uitgelijnde tekst.

4 Kies Tekst > speciaal teken invoegen en bekijk alle beschikbare opties, zoals sym-
bolen ) opsommingsteken en Afbreekstreepjes en streepjes > Em-streepje. Door
deze tekens te gebruiken in plaats van afbreekstreepjes net detypografie er veel
professioneler uit. Kies Tekst > spatie(s) invoegen en let op de Niet-afbrekende
spatie. Gebruik deze om twee woorden aan elkaar te 'lijmen' zod,atzeniet kunnen
worden gesplitst aan het einde van een regel (zoals .Mac 

OS,).



Herhalingsvragen
1 Hoe geeft u het basislijnraster weer?

2 Wanneer en waar gebruikt u een rechts ingesprongen tab?

3HoehangtuleestekensbuitenderandenVaneentekstkader?

4 Wat is het verschil tussen de composer alinea en de composer enkele regel?

Antwoorden op de herhalingsvragen
1 om het basislijnraster weer te geven, kiest u Weergave > Rasters en hulplij-

nen>Basislijnrastertonen.DehuidigedocumentweergaYemoetzijninge.
steld op of boven de weergavedrempel die in de voorkeuren voor het basis-

lijnraster is ingesteld. Dezewaarde is standaard 75olo'

2 Een rechts ingesprongen tab, die tekst automatisch uitlijnt met de rechter-

marge uu,, .* uli,,"u, is handig voor het plaatsen Van einde-artikeltekens'

3 Selecteer het kader en kies Tekst > Artikel. Selecteer Optische uitlijning op

marge, die op alle tekst in het artikel zal worden toegepast'

4 De composer alinea evalueert meerdere regels tegelijk bij het bepalen van de

best mogelijke regeleinden. De composer enkele regel bekijkt slechts éénte-

gel tegelijk bij het bepalen van de regeleinden'



U kunt proces- en steunkleuren maken, opslaan en toepassen,
waaronder tinten, gemengde inkten en overvloeiende ierlopen.
wanneer uw document moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen
v o o r kle uren dr ukw erk, v e r e nigt e en kl e urb eh e er sy st e em
kleurverschillen tussen apparaten zodat u vrij zeier kunt zijn van
de kleuren die uw systeem uiteindetijk produceert.



7 Werken met kleur

O

Lesoverzicht
In deze inleiding tot het werken met kleur en kleurbeheer leert u:

o kleuren toevoegen aan het deelvenster Stalen;

o kleuren toepassen op objecten;

¡ onderbroken lijnen maken;

o een verloopstaal maken en toepassen;

o de richting van de verloopovervloeiing wijzigen;

. een tint maken;

. een steunkleur maken;

. een kleurbeheersysteem opgeven;

o standaardbronnenvoor lCC-profrelen opgeven;

¡ ICC-profielen toewijzen in InDesign CS4;

o lCC-profrelen insluiten in illustraties die in andere Adobe-

toepassingen zijn gemaakt.

Deze les duurt ongeveer 90 minuten.



Aan de slag
In deze les stelt u het kleurbeheer in voor een advertentie voor het fictieve chocolade-
bedrijf Tifflins Truffles. Kleurbeheer is belangrijk in omgevingen waarin u de be-
trouwbaarheid van kleuren in afbeeldingen moet beoordelen in de context van de
uiteindeliike uitvoer. Kleurcorrectie is een ander onderwerp dat te maken heeft met
problemen met tinten en kleurbalans. Dit probleem wordt doorgaans opgelost in de
oorspronkelijke toepassing van de illustratie, zoals Photoshop CS4.

De advertentie wordt in allerhande publicaties gebruikt, dus het bereiken van consi-
stente en voorspelbare kleur is uw doel. IJ gaat het kleurbeheersysteem instellen met
een werkstroom die op een CMYK-drukpers is georiënteerd, en het document opzel-
ten met afbeeldingen uit andere Adobe-software en lCC-profielen voor afzonderlijke
afbeeldingen opgeven om de kleurintegriteit te waarborgen.

De advertentie bestaat uit illustraties die in InDesign CS4 en andere Adobe-toepas-
singen zijn gemaakt. U gaat voor deze afbeeldingen kleuren beheren om consistente
kleuruitvoer vanuit inDesign CS4 te bereiken.

Plaats een kopie vøn de bronbestanden van deze les op uw harde schijf ats u dit nog niet hebt
gedaan. U vindt de bestanden op de cd die is geleverd bij Adobe InDesign CS4 Classroom in a
Book. Zie'De bestanden van Classroom in a Book kopiëren' in de inleiding.

1 Om ervoor te zorgen dat de voorkeuren en standaardinstellingen van uw Adobe
InDesign CS4-programma overeenkomen met de instellingen die in deze les wor-
den gebruikt, verplaatst u het InDesign-voorkeurenbestand naar een andere map.
volg hierbij de procedure in 'Het voorkeurenbestand van InDesign opslaan en
terugplaatsen' op pagina 2.

2 Start Adobe InDesign CS4.

3 Kies Bestand > openen en open het bestand O7-start.indd in de map InDesign-
CIB/Lessons/Lesson_07 op uw harde schijf.

4 Kies Bestand > opslaan als, noem het bestand 07-color.indd en sla het op in de
map Lesson_07.

5 Om ervoor te zorgen dat de deelvensters en menuopdrachten overeenkomen met
de instellingen die in deze les worden gebruikt, kiest u venster ) werkruimte )
[Geavanceerd], en dan kiest u venster > werkruimte ) Geavanceerd opnieuw in-
stellen.

6 Als u wilt zien hoe het voltooide document eruitziet, opent u het bestand 07_End.
indd in dezelfde map. U kunt dit document open laten en als leidraad bij uw werk
gebruiken. wanneer u verder wilt gaan met de les, klikt u op zijntab in de linker
bovenhoek van het documentvenster.



,..' Deze les is ontworpen voor gebruikers die met InDesign CS4 werken in een omgeving waarin

ook Adobe lllustrøtor (versie 9 ofløter) en Adobe Photoshop (versie 5 ofløter) zijn geïnstølleerd.

Als deze toepassingen niet op uw computer zijn geïnstalleerd, slaat u de instructies voor kleurbe-

heer van illustrøties uit Illustrator en Photoshop over.

CMYK-øfbeelding aI
in document geplaøtst

InDesign CS4-object

Illu strat o r PDF - b e st an d

Photoshop-bestand

Afd rukvere¡sten defi n iëren
Het is goed als u de afiCrukvereisten kent voordat u aan een document begint te werken.

Maak een afspraak met uw prepress-servicebureau en bespreek uw documentontwerp

en kleurgebruik. Aangezien uw prepress-servicebureau bekend is met de mogelijkheden

van hun apparatuur, hebben zij misschien suggesties waarmee u tijd en geld bespaart, de

kwaliteit verbetert en mogelijk dure afdruk- of kleurproblemen vermijdt. De advertentie

die in deze les wordt gebruikt, is ontworpen om commercieel te worden afgedrukt met

het CMYK-kleurmodel.

Om te controleren of uw document voldoet aan de afdrukvereisten, kunt u een

preflight-profiel gebruiken, dat een set regels bevat met betrekking tot het formaat,

lettertypen, kleuren, afbeeldingen, afloopgebied enzovoort van uw document. Het

deelvenster Preflight kan u dan waarschuwen voor problemen in het document die

niet voldoen aan de regels van het profiel. In deze oefening gaat u een preflight-profiel

importeren dat is aangeleverd door de drukker van een tijdschrift waarin de adverten-

tie zal worden gepubliceerd.



* Uw servicebureau of commerciële drukker køn mogelijk een preflight-profiel aanleveren met
alle voor uitvoer benodigde specificøties. tl kunt het profiel importeren en uw werk controleren
aan de hand van deze criteriø.

1 Kies Venster > Uitvoer > Preflight.

2 Kies Profielen definiëren in het deelvenstermenu Preflight.

3 Klik in het dialoogvenster Preflight-profielen op knop Menu Preflight-profiel (tr)
onder de lijst met preflight-profielen aan de linkerkant. Kies Profiel laden.

4 Selecteer Magazine Profile.idpp in de map InDesignCIB ) Lessons ) Lesson_07 op
uw harde schijf. Klik op Openen.

5 Terwijl Magazine Profrle is geselecteerd, bekijkt u de instellingen die voor de uit-
voer van deze advertentie zijn gespecificeerd. Opties met een vinkje zullen door
InDesign worden gemarkeerd als incorrect - bijvoorbeeld, aangezien RGB is aan-
gevinkt, zullen RGB-afbeeldingen worden vermeld als fouten.

6 Klik op OK om het dialoogvenster Preflight-profielen te sluiten.

7 Kies Magazine Profile in het menu Profiel in het deelvenster Preflight. U ziet dat
het profiel één probleem detecteert met een geimporteerd lllustrator-bestand. Als u
deze advertentie werkelijk naar het tijdschrift zou sturen, zou de fout moeten wor-
den opgelost.

w flrl@*vntæimev*
f"* ll

n cyslÌìsåofge!¡ùß¡wÐ
v EjxtåtuÐflñúßtæÐ.

Elro
!m
fls"'¡¿.'

IrÞlt€
Iig.r¡o.h! k F6d içdM.

^l

-i

f--- oa---.l rrr.rlÈ¡ÈTr r ìp:lr¡¡l

Eìut

v Ej es'Jdqft¡.tp
En:Iirrm¿ugdæo"u'*, þ ]

Prellieh¡'profielen



v Infio

I Ycrcisn Minimale li¡ndikter r pt

I Elfê.riêvc l¡indilte! û,259 pt (kleinste)

cordqGr.n: Bêwed( het brcnbest¡nd om de lijndikle le wijz¡gen of

schåål dê geplààtste veEìe van het best¡nd.

I

rreina'*Qalles Ql i¡ ltuur

Prefl¡sht

þlan
Foú

e.Êd'lMiJ;ó;ñr; .jg
lP¡g¡n¡

vAFBEETDINGEN en oBJECTEN (1)

vLjin le smål(1)

I Kies Bestand > Opslaan'

Kleuren maken en toepassen
Voor maximale flexibiliteit bij het ontwerpen heeft InDesign een verscheidenheid aan

methoden voor het maken en toepassen van kleuren en verlopen. Met deze software

kunt u gemakkelijk experimenteren én correcte uitvoer waarborgen' In dit gedeelte

gaat u op verschillende manieren kleuren maken en toepassen.

Terwijt u aan de les werkt, mag u gerust deelvensters verplaatsen of de uergroting wijzigen

zoals u prettig vindt. Zie 'De vergroting van een document wijzigen' in les 1'

Kleuren toevoegen aan het deelvenster Stalen

U kunt een combinatie van deelvensters en gereedschappen gebruiken om kleur aan

objecten toe te voegen. Het kleurwerkschema in InDesign CS4 draait om het deelven-

ster Stalen. Met het deelvenster Stalen kunt u kleuren een naam geven zodat u kleuren

voor objecten in een document gemakkelijk kunt toepassen, bewerken en bijwerken.

Hoewel u ook het deelvenster Kleur kunt gebruiken om kleur bij objecten aan te bren-

gen, is er geen snelle manier om deze kleuren, zogenaamde naamlozekleuren, bij te

werken. In plaats daarvan zou u de naamloze kleur van elk object afzonderlijk moeten

bijwerken.

De meeste kleuren die u in dit document gebruikt gaat u nu maken' Aangezien dit

document op commerciële wijze zal worden gedrukt, gaat u CMYK-proceskleuren

maken.

1 Zorgervoor dat er geen objecten zijn geselecteerd en open dan het deelvenster

Stalen. (Als het deelvenster Stalen niet zichtbaar is, kiest u Venster > Stalen.)



Het deelvenster stalen bewaart de kleuren, tinten en verlopen die u kunt maken en
opslaan voor hergebruik.

2 Kies Nieuw kleurenstaal in het deelvenstermenu Stalen.

3 Deselecteer Naam met kleurwaarde en typ Brown in het vak staalnaam. zorg er-
voor dat Kleurtype is ingesteld op proces en Kleurmodus op CMyK.

i':' De optíe Naam met kleurwaarde gebruikt de CMYK-kleurwøarden die u inyoert als kleur-
naam en werkt de naam automatisch bij als u de waarde verandert. Deze optie is alleen be-
schikbøar voor proceskleuren en is handig wønneer u het deelvenster Stølen wilt gebruiken om
de exacte samenstelling van stalen met proceskleuren in beeld te houden, Voor deze staøl hebt u
Naam met kleurwaarde gedeselecteerd zodat u een beschrijvende naøm (Brown) kunt gebrui-
ken.

a "úp bij de kleurpercentages de volgende waarden:
Cyan (C) = 0, Magenta (M) = 76,Yellow (Y) = 76,Black (K) = 69.

5 Klik op Toevoegen om deze nieuwe kleur aan het deelvenster Stalen toe te voegen
en laat het dialoogvenster open waarin u nog twee kleuren gaat maken.

6 Herhaal de voorgaande drie stappen om de volgende kleuren te maken en een
naam te geven:

o Blue: Cyan (C) = 60, Magenta (M) = 20, Yellow (y) = 0, Black (K) = g.

o Tan: Cyan (C) = 5, Magenta (M) = 13, Yellow (Y) = 2g, Black (K) = g.

7 Als u klaar bent, klikt u op OK in het dialoogvenster
Nieuw kleurenstaal.

Nieuwe kleuren die aan het deelvenster Stalen worden
toegevoegd, worden alleen opgeslagen met het document
waarin ze zijn gemaakt - hoewel u ze in andere documen-
ten kunt importeren. lJ gaat deze kleuren toepassen op
tekst, afbeeldingen en lijnen in de lay-out.
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8 Kies Bestand > OPslaan.

o Als u vergeet de naam yoor een kleur te typen of øls u een onj,uiste w1ørde hebt ingevoerd,

dubbetktikt u op de staø\, verøndert u de naam of de waarde enklikt u op oK.

Kleuren toepassen oP objecten
U past een staalkleur in drie stappen toe: (1) selecteer de tekst ofhet object, (2) selec-

teer het vak Lijn of Vulling in de gereedschapset, afhankelijk van wat u wilt wijzigen

en (3) selecteer de kleur in het deelvenster Stalen. U kunt stalen ookvanuit het deel-

venster Stalen naar objecten slepen. In deze oefening gaat u zowel het deelvenster

stalen als het gereedschap Pipet gebruiken om kleuren aan te brengen bij lijnen en

vullingen.

1 Selecteer met het gereedschap Selecte-

ren ( l) één van de ruitvormen rechts-

boven op de pagina. Aangezien deze

drie objecten ziin gegr oepeer d, ziin ze

nu allemaal geselecteerd.

U gaat deze objecten degroeperen en ze op hun plaats vergrendelen. Door objecten te

vergrendelen, kunnen ze nietper ongeluk worden verplaatst'

2 Terwijl de groep objecten nog is geselecteerd, kiest u Object ) Degroeperen. Kies

dan Object > Positie vergrendelen.

3 Kies Bewerken > Alles deselecteren of klik in een leeg gebied van het document-

venster om alle objecten te deselecteren.

4 Selecteer het gereedschap Zoom (\) in de gereedschapset en sleep een selectieka-

der rondom de ruiten. De weergavevergroting verandert en het gebied in het selec-

tiekader vult nu het documentvenster. Zotgetvoot dat u alle drie de ruitvormen

kunt zien.

5 Selecteer het gereedschap Selecteren ( l) en klik in de middelste ruitvorm' Selecteer

het vak Lijn ( Ë ) in het deelvenster Stalen en selecteer dan de staal Green (schuif

zonodig omlaag in de stalenlijst).

O Als u ile weergave wilt vergroten, drukt u op Ctil+= (WindowÐ of Commønd+= (Mac OS)'

Om uit te zoomin, drukt u op Ctil+ - (Windowù of Command+ - (Mac OS) '
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De lijn van de ruitvorm is nu groen.

6 Deselecteer het object.

7 Selecteer de linkerruit. Selecteer Brown in het deelvenster Stalen om een bruine lijn
toe te passen.

8 Terwijl de linkerruit nog is geselecteerd, selecteert u het vak vulling (ÇH) in het
deelvenster Stalen en vervolgens selecteert u de staal Green (schuif zonodig omlaag
in de stalenlijst).

De rechterruit heeft dezelfde bruine lijn en groene vulling nodig. u gaat de pipet ge-
bruiken om in één snelle stap de lijn- en vulringkenmerken te kãpieàn.

9 selecteer het gereedschap pipet (¡) en klik op de linkerruit. u ziet dat de pipet nu is
gevuld (\), wat aangeeft dat deze de kenmerken van dat object heeft opgenomen.
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l0KlikmetdegevuldePipetopdegrijzeachtergrondvanderechterruit.Dieruit
heeft nu de vulling- en lijnkenmerken van de linkerruit'

U gaat nu de vulkleur van de middelste ruit veranderen'

11 Kies Bewerken > Alles deselecteren'

12KlikmethetgereedschapSelecteren(¡t)opdemiddelsteruit.Selecteerhetvak
Vulling (tr) in de gereeåschapset en klik ãan op [Papier] in het deelvenster Stalen'

[Papier]iseenspeciølekleurdiedekleursimuleertvønhetpapierwøaropuøfdrukt.ob-
jecten achter ,r, popi,,ti"irig object worden niet afgedrukt wøar het papierkleurige object ze

overlapt. In plaats door;o, *'í'dt de kleur vøn h't påpi" woorop u afdrukt doorschijnend'

13KiesBewerken>AllesdeselecterenenkiesdanWeergave)Paginainvenster
passen'

Nugaatueenbrrrinelijnaanbrengenbijdezeskleineruitenendelijnonderaande
advertentie.

14 Houd Shift ingedrukt en selecteer met het gereedschap Selecteren ( h ) de zes kleine

ruitvormen onder aan de advertentie én de lijn achter de ruitvormen'

15SelecteerinhetdeelvensterStalenhetvakLijn(H)enklikopdestaalBrown.
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Onderbroken lijnen maken
u gaat nu de zwarte lijn rondom de advertentie veranderen in een aangepaste onder_broken lijn. Aangezien u de aangepaste onderbroken lijn slechts bij één object gaatgebruiken' gaatu deze met het deelvenster Lijn maken. Als u een Íjn wilt opslaan omherhaaldelijk te gebruiken in een document, kunt u eenvoudig eeniijnstijl maken.
Zie lnDesign Help voor meer informatie over het opslaan van rijnstijren, waaronder
onderbroken, gestippelde en gestreepte lijnen.

ln deze oefening gaat u een onderbroken lijn voor het kader in de advertentie specifi-
ceren, daarna past u de streepjes aan.

1 Deselecteer alle objecten. Kies zonodig weergave > pagina in venster passen.
2 Selecteer met het gereedschap Selecteren ( t ) de zwarteomtrek rond de advertentie
3 Als het deelvenster Lijn niet zichtbaar is, kiest u Venster > Lijn.
4 Selecteer Streepjes onder in het menu Soort.

onder in het deelvenster Lijn verschijnen zes streep- en open-vakjes. om een onder_
broken lijn te maken, specificeert u de lengte van het streepje .r, áu., de lengte van deopen ruimte tussen de streepjes.

5 Kies Brown in het menu Kreur tussenruimte om de tussenruimtes met bruin tevullen.

6 'frp de volgende waarden in de vakjes Streep en Open: 12, 4,2, 4,2,4 (drukna hettypen van elke waarde op Tab om naar het volgenãe vakje te gaan).
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7 Deselecteer de lijn en sluit het deelvenster Lijn.

8 Kies dan Bestand > Opslaan.
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Werken met verlopen
Een verloop is een geleidelijke overvloeiing tussen twee of meer kleuren of tussen tin-

ten van dezelfde kleur. U kunt een lineair of radiaal verloop maken. In deze oefening

gaat u met het deelvenster Stalen een lineair verloop maken, het verloop op verschil-

lende objecten toepassen en de verlopen aanpassen met het gereedschap Verloop.

A. Lineair tterloop B. Radiøal wrloop

Een verloopstaal maken en toepassen

Elk InDesign CS4-verloop heeft minstens twee kleurstops. Door de kleurcombinatie

van elke stop te bewerken en door extra kleurstops toe te voegen in het deelvenster

Verloop of Stalen, kunt u uw eigen aangepaste verlopen maken'



1 Zorgervoor dat er geen objecten zijn geselecteerd.

2 Kies Nieuw verloopstaal in het deelvenstermenu Stalen.

Verlopen worden gedefinieerd door een reeks kleurstops in de verloopbalk. Een stop
is het punt waarop elke kleur op volledige intensiteit is tussen de overgangen en wordt
aangeduid met een vierkantje onder de verloopbalk.

3 Typ Brown/Tan Gradientbij Staalnaam. Laat het Type ingesteld staan op Lineair.

4 Klik op de linker stopmarkering (Ê). Selecteer Stalen bij Stopkleur. Schuif dan om-
laag in de lijst met kleurstalen en selecteer Brown.

U ziet dat de linkerzijde van de verloopbalk bruin is.

5 Klik op de rechter stopmarkering. Selecteer Stalen bij Stopkleur, schuif dan omlaag
in de lijst en selecteer Tan.

De verloopbalk toont een kleurovervloeiing tussen bruin en goud.

6 Klikop OK.
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Nu gaat u het verloop toepassen op de vulling van de middelste ruit in de rechter

bovenhoek.

7 Zoom in op de rechter bovenhoek zodat de drie ruitvormenzichtbaar zijn.

8 Selecteer de middelste ruit met het gereedschap Selecteren ( I ).

9 Selecteer het vak Vulling (EH) in de gereedschapset en klik dan op Brown/Tan
Gradient in het deelvenster Stalen.

10 Kies Bestand > Opslaan.

De richting van de verloopovervloeiing bijstellen

Nadat u een object met een verloop hebt gevuld, kunt u het verloop aanpassen door
met het gereedschap Verloop de vulling opnieuw in te kleuren langs een denkbeeldige

lijn die u maakt. Met dit gereedschap kunt u de richting en het begin- en eindpunt van

een verloop veranderen. U gaat nu de richting van het verloop veranderen.

1 Controleer of de middelste ruit nog is geselecteerd en selecteer dan het gereedschap

Verloop (u) in de gereedschapset.

U gaat nu met het gereedschap Verloop experimenteren om te zien hoe u de richting
en intensiteit van het verloop kunt wijzigen.

2 Om een geleidelijker verloopeffect te maken, plaatst u de aanwijzer buiten de gese-

lecteerde ruit en sleept u zoals in de afbeelding is te zien.
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232 LES 7

Werken met kleur

Zodra u de muisknop loslaat, ziet u dat de overgang tussen bruin en goud geleidelijker
is dan voordat u met het gereedschap Verloop sleepte.

3 Als u een scherper verloop wilt maken, sleept u een korte lijn midden in de ruit.
Experimenteer verder met het gereedschap Verloop zodatubegrijpt hoe het werkt.

4 Wanneer u klaar bent met experimenteren, sleept u vanaf de bovenkant naar de

onderkant van de ruit. Laat het verloop van de middelste ruit zoals die nu is.

5 Kies Bestand > Opslaan

Een tint maken
U kunt niet alleen kleuren maar ook tinten aan het deelvenster Stalen toevoegen. Een
tint is een lichtere versie van een kleur. U gaat nu een 30%o tint maken van de bruine
staal die u eerder in deze les hebt opgeslagen.

1 Kies Weergave ) Pagina in venster passen om de pagina in uw documentvenster te
centreren.

2 Deselecteer alle objecten.

3 Selecteer Brown in het deelvenster Stalen. Kies Nieuw tintstaal in het deelvenster-
menu Stalen.Typ 30 bij Tint % en klik dan op OK.

De nieuwe tintstaal verschijnt onder in de stalenlijst.
Boven in het deelvenster Stalen wordt informatie weer-
gegeven over de geselecteerde staal, met een Vulling/Lijn-
vak dat aangeeft dat de bruine tint momenteel de geselec-

teerde vulkleur is en een vak Tint dat aangeeft dat de kleur
30o/ovan de originele kleur Brown is.
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4 Klik met het gereedschap Selecteren (h) op het woord'¡Si!' midden op de pagina.

5 Zorgervoor dat het vak Vulling (H) is geselecteerd en klik daatna op de tint

Brown die u zojuist in het deelvenster Stalen hebt gemaakt.rJ ziet hoe de kleur

verandert.

6 Kies Bestand > Opslaan.

, Tinten zijn handig omdøt InDesign CS4 de relatie tussen een tint en de oorspronkelijke kleur

bijhoudt. AL u bijvoãrbeeld debruinekleurenstaøl in een andere kleur zou veranderen, wordt de

tiitstaat die u in deze oeþning maakt een lichtere versie van de nieuwe kleur'

De kleur die u op uw monitor ziet, geeft niet de werkelijke kleur aan die wordt afgedrukt' Om

de kleur te bepalen die u wilt gebruiken, bekijkt u de kleurenwaaier van het kleurensysteem, zo-

als een qANfiONE Color Formula Guide, of een inktoverzicht dat verkrijgbaar is bij uw drukker.

Voor elke steunkleur die u maøkt is een ex,tra drukplaøt voor de drukpers nodig. Doorgaans pro-

duceren commerciëIe drukkers tweekleurendrukwerk (zwart en één steunkleur) of vierkleuren-

CMyK-drukwerk met de mogetijkheid een of meer steunkleuren toe te voegen. Het gebruik van

steunkleuren is meestal duuider. Het is verstandig eerst met uw drukker te oteileggen voordat u

steunkleuren in uw document gebruikt'

Een steunkleur maken
Deze adverte ntíe zalworden gedrukt door een commerciële drukker die het stan-

daard CMYK-kleurenmodel gebruikt, waarvoor vier afzonderlijke drukplaten nodig

zijn: éénrroor cyaan, één voor magenta, één voor geel en één voor zwãrt. Het CMYK-

kleurenmodel heeft echter een beperkt kleurenbereik en dan zijn steunkleuren erg

handig. Steunkleuren worden in dat geval gebruikt om aanvullende kleuren te maken

die buiten de CMYK-kleuromvang vallen of om consistente, afzonderlijke kleuren te

maken, bijvoorbeeld voor bedrijfslogo's.

Deze advertentie heeft een steunkleur nodig die niet in het CMYK-kleurenmodel

voorkomt. U gaat nu een steunkleur uit een kleurbibliotheek toevoegen.
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Over steun- en proceskleuren
Een steunkleur is een speciale, vooraf gemengde inkt die wordt gebruikt in plaats van of
in aanvulling op CMYK-procesinkten en waarvoor een eigen afdrukplaat op een drukpers
vereist is. Gebruik steunkleuren als er weinig kleuren zijn opgegeven en nauwkeurigheid
van groot belang is. Met steunkleurinkten kunnen kleuren buiten de kleuromvang van
proceskleuren nauwkeurig worden gereproduceerd. De daadwerkelijke weergave van de
gedrukte steunkleur wordt echter bepaald door de combinatie van de inkt, zoals deze door
de commerciële drukker is gemengd, en het papier waarop deze wordt gedrukt, niet door
de kleurwaarden die u of kleurbeheer opgeeft. Als u steunkleurwaarden opgeeft, beschrijft
u de gesimuleerde weergave van de kleur alleen voor uw monitor en samengestelde
printer (afhankelijk van de kleuromvangbeperkingen van deze apparaten).

' Een proceskleur wordt gedrukt met een combinatie van de vier standaard procesinkten:
cyaan, magenta, geel en zwart (CMYK). Gebruik proceskleuren als voor een taak zo veel
kleuren nodig zijn dat het gebruik van aparte steunkleurinkten duur of onuitvoerbaar
zouzijn, bijvoorbeeld bij het drukken van kleurenfoto,s.

. voor de beste resultaten in een gedrukt document van hoge kwaliteit, geeft
u proceskleuren op met behulp van cMyK-waarden die worden vermeld in
referentiegrafieken voor proceskleuren, die beschikb aar zijn bij een commerciële
drukker.

o De uiteindelijke kleurwaarden van een proceskleur zijn de bijbehorende waarden in
GMYK. Als u dus een proceskleur opgeeft met RGB (of LAB, in lnDesign). worden deze
kleuren omgezet in CMYK als u kleurscheidingen afdrukt. Deze omzettingen variëren
op basis van de instellingen voor kleurbeheer en uw documentprofiel.

. Geef proceskleuren niet op op basis van de weergave op uw monitor, tenzij u er zeker
van bent dat u een kleurbeheersysteem goed hebt ingesteld en u de beperkingen van
voorvertoningen van kleur begrijpt.

o VermUd het gebruik van proceskleuren in documenten die alleen bedoeld zijn voor
weergave online, aangezien cMyK een kleinere kleurenomvang heeft dan een
standaardmonitor.

soms is het handig om proces- en steunkleuren in dezelfde taak te gebruiken. Het kan
bijvoorbeeld zo zijn dat u een steunkleurinkt wilt gebruiken om de exacte kleur van een
bedrijfslogo af te drukken op de pagina's van een jaarrapport waarop ook foto,s worden
gereproduceerd met een proceskleur. u kunt ook een afdrukplaat voor steunkleuren
gebruiken om een vernis toe te passen op gebieden van een proceskleurtaak. ln beide
gevallen worden voor uw afdruktaak vijf inkten gebruikt: vier procesinkten en een
steuninkt of vernis.

-Uit lnDesign Help



1 Deselecteer alle objecten.

2 Kies Nieuw kleurenstaal in het deelvenstermenu Stalen'

3 Kies in het dialoogvenster Nieuw kleurenstaal de optie steun in het menu Kleur-

type.

4 Selecteer PANTONE Solid Coated in het menu Kleurmodus'

5 Typ 567 inhet tekstvak PANTONE C om in de lijst met Pantone-stalen automa-

tisch naar de kleur te schuiven die u voor dit project wilt gebruiken, de kleur PAN-

TONE 567 C,

6 Klik op oK. De steunkleur wordt aan uw deelvenster Stalen toegevoegd' Het picto-

grur' in) naast de kleurnaam in het deelvenster Stalen geeft aan dat het een steun-

kleur is.

Kleur toepassen oP tekst
Net als bij afbeeldingen, kunt u een lijn of vulling toepassen op tekst' u gaat kleuren

aanbrengen bij de tekst boven- en onder aan het document'

1 Selecteer met het gereedschap Selecteren ( t) het tekstkader dat het woord'Indul-

gent?, bevar. Houd dan Shiffingedrukt en klik op het tekstkader met de woorden

'Paris ' Madrid ' New York"

2 Klik in de gereedschapset op de knop opmaak heeft gevolgen voor de tekst (t) on-

der het vak vu lling. iorg", u".r,olgerrs voor dat het vak vulling (lÐ) is geselecteerd'

3 Klik in het deelvenster Stalen op PANTONE 567 c en klik vervolgens in een leeg

gebied om de tekstkaders te deselecteren. De tekst verschijnt nu in de steunkleur'

4 Kies Bestand > OPslaan.
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Kleuren toepassen op andere objecten
u gaat nu dezelfde kleur die bij de tekst'yes!' is gebruikt, toepassen op de tekst ,oui!,
Eerst vergroot u de weergave van de tekst'yesI om te zien *ik. kr"u, is gebruikt.
1 selecteer het gereedschap zoom ({ ) in de gereedschapset en sreep vervorgens een

selectiekader rondom de tekst midden op de pagina.

2 selecteer het gereedschap Direct selecteren ( h ) en klik op de tekst .yes 
! 
,. u ziet d.at

de betreffende staal in het deelvenster stalen wordt gemarkeerd wanneer u het ob_ject selecteert waarop de staal is toegepast.

Nu gaat u deze kleur toepassen op de tekst ,Oui!,

3 sleep de vulstaal Green van het deelvenster stalen naar de tekst,oui!,. zorgervoor
dat u het in het object neerzeten niet op de rijn van het object. De aanwijzer veran-
dert in een pijl met een zwart vierkant (Þ,) wanneer u de staal neerzet op de vulling
v¿n de tekst. Een pijltje met een rijn rechts (F,) verschijnt als u de staar op de lijn van
de tekst sleept. zorgervoor dat de Tint in het deelvenster staren 100o/o is.

slepen en neerzetten kan een gemakkelijkere manier zijn omkleur toe te passen omdat
u het object niet eerst hoeft te selecteren.
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Een andere tint maken
U gaat nu een tint maken op basis van de kleur Blue. Wanneer u de kleur Blue bewerkt,

verandert ook de tint die op deze kleur is gebaseerd.

1 Deselecteer alle objecten.

2 Klik in het deelvenster Stalen op Blue. Kies Nieuw tintstaal in het deelvenstermenu

Stalen. Typ 40 in het vak Tint en klik dan op OK'

3 Selecteer met het gereedschap Selecteren ( t) de tekst'¡Si!' en pas de Blue 40o/ovlul'

ling toe.

U gaat nu de kleur Blue veranderen. Blue 40% is gebaseerd op de staal Blue, dus de tint
verandert ook.

4 Deselecteer alle objecten.

5 Dubbelklik op de staal Blue (niet de tintstaal Blue) om de kleur te veranderen.Typ

Violet Blue in het vak Staalnaam. Bij de kleurpercentages typt u de volgende waar-

den:

o C=59,M=80,Y=40,K=0.

6 Klikop OK.

Zoals uziet, kunt u door kleuren aan het deelvenster Stalen toe te voegen heel gemak-

kelijk kleuren bijwerken.

7 Kies Bestand > Opslaan.

Geavanceerde verlooptechnieken gebruiken
Eerder hebt u een verloop gemaakt en toegepast en de richting ervan bijgesteld met het

gereedschap Verloop. In InDesign CS4 kunt u ook verlopen van meerdere kleuren ma-

ken en het punt bepalen waarop de kleuren overvloeien. Bovendien kunt u een kleur-

verloop toepassen op afzonderlijke objecten ofop een verzameling objecten.
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Een verloopstaal met meerdere kleuren maken
Eerder in deze les hebt u een verloop gemaakt met twee kleuren - brown en tan. Nu
gaat u een verloop maken met drie stops zodat een geelgroene kleur aan de zijkant
vervaagt naar wit in het midden. Zorg ervoor dat er geen objecten zijn geselecteerd
voordat u begint.

1 Kies Nieuw verloopstaal in het deelvenstermenu Stalen en typ dan Green/White
Gradient in het vak Staalnaam.

De kleuren van de vorige overvloeiing verschijnen in het dialoogvenster.

2 Klik op de linker stopmarkering (Ê), selecteer Stalen in het menu stopkleur en
selecteer de staal Green in de lijst.

3 Klik op de rechter stopmarkering (û), selecteer Stalen in het menu stopkleur en
selecteer de staal Green in de lijst.

4 Terwijl de rechter stopmarkering nog is geselecteerd, kiest u cMyK in het menu
Stopkleur. Houd Shift ingedrukt, sleep de Geel-schuifknop tot deo/o-waarde voor
Geel 40o/o is, en laat dan de muisknop los. De verloopbalk is nu groen en licht-
groen. Nu gaat u een stopmarkering in het midden toevoegen zodat de kleur naar
het midden toe vervaagt.

5 Klik net onder het midden van de verloopbalk om een nieuwe stop toe te voegen.
Typ 50 bij Locatie om de stop te centreren.

6 Selecteer CMYK bij Stopkleur en sleep dan alle vier de kleurschuifknoppen naar 0
(nul) om wit te maken. u zou ook stalen kunnen selecteren en dan de kleur
[Papier] kiezen om een witte kleurstop te maken.

7 Klik op OK en kies dan Bestand > Opslaan.

a Als u Shift ingedrukt houdt terwijl u één kleurwaarde aønpast, worden de andere kleurwaar-
den automatisch þroþor tioneel aangeÞast.
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Het verloop op een obiect toepassen

Nu gaat u de nieuwe verloopvulling die u zojuist hebt gemaakt toepassen. Verander

eerst de weergavegrootte zodat u de hele pagina kunt zien.

I Kies Weergave > Pagina in venster passen of dubbelklik op het gereedschap Handje

(i')) in de gereedschapset voor hetzelfde resultaat.

2 Klik met het gereedschap Selecteren ( t ) op de diagonale groene streep rechts van

de afbeelding van de chocoladereep om deze te selecteren. (Deze kan er geelgroen

uitzien.)

3 Selecteer het vak Vulling (ÇH) in de gereedschapset en selecteer dan GreeniWhite

Gradient in het deelvenster Stalen.

4 Om de verloopovervloeiing bij te stellen, selecteert u het gereedschap Verloopstaal

(n) in de gereedschapset en sleept u omhoog en naar rechts (zie afbeelding). Het

resultaat varieert, afhankelijk van waar u begint met slepen.

5 Kies Bewerken > Alles deselecteren'

6 Kies Bestand > Opslaan.
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Een verloop op meerdere objecten toepassen
Eerder in deze les hebt u het gereedschap Verloop gebruikt om de richting en het begin-
en eindpunt van een verloop te veranderen. U gaat nu met het gereedschap Verloop een
verloop toepassen over meerdere objecten in de drie ruitvormen onder aan de pagina.

1 Dubbelklik op het gereedschap Handje (rn)) om de pagina in uw documentvenster
te passen.

2 Shift+klik met het gereedschap Selecteren ( f ) op de zes ruitvormen onder de tekst
'Paris . Madrid . New York' om deze te selecteren.

Nu gaat u het verloop Green/White Gradient op de zes verschillende ruitvormige ob-
jecten toepassen.

3 Controleer of het vak Vulling (Ë) in het deelvenster Stalen is geselecteerd. Klik
dan in de gereedschapset op de knop Verloop om het laatst geselecteerde verloop
toe te passen.

.ry
Elr

r E Kleur toep¿ssÊn

I Verloop toepåssen 
ol'

@ eeen toeprssen ruùn{ j, /

u ziet dat het verloop elk object afzonderlijk beTnvloedt. Nu gaat u met het gereed-
schap Verloop het verloop op de zes geselecteerde objecten tegelijk toepassen, als één
object.

4 Terwijl de zes objecten nog zijn geselecteerd, selecteert u het gereedschap Verloop
(Ir) in de gereedschapset. sleep een denkbeeldige lijn over de objecten.

Nu loopt het verloop over alle zes geselecteerde objecten.

PARIS ' MADRID ' NEW YoRK

Pnrus'MADRID'NEWYoRK

5 Kies Bestand > Opslaan.



Consistent kleurgebruik garanderen
Kleurbeheerisbelangrijkinomgevingenwaarinudebetrouwbaarheidvankleurenin

afbeeldingen moet beoordelen in de context van uw uiteindelijke uitvoer' Kleurcorrectie

is een ander onderwerp dat te maken heeft met problemen met tinten of kleurbalans' Dit

probleemwordtdoorgaansopgelostindeoorspronkelijkegrafischetoepass¡ngvande

afbeelding, zoals PhotoshoP.

Hebt u kleurbeheer nod¡g?

Zonder een kleurbeheersysteem zijn uw kleurspecificaties apparaatafhankelijk' u hebt

kleurbeheermogelijknietnodigalsuwproductieprocesnauwgezetVooréénmedium
wordt gecontroleerd. Zo kunt u of uw servicebureau bijvoorbeeld cMYK-afbeeldingen op

maat snijden en kleurwaarden voor een bekende, specifieke set drukvoorwaarden opgeven'

KleurbeheerisbelangrijkerwanneeruwproductieprocesmeerVariabelenbevat.
Kleurbeheer wordt aanbevolen als u van plan bent kleurenafbeeldingen herhaaldelijk

te gebruiken voor drukwerk en online media, waarb.rj binnen één medium verschillende

soorten apparaten worden gebruikt (zoals verschillende drukpersen), of als u meerdere

werkstations beheert.

UzultprofijthebbenVaneenkleurbeheersysteemalsueenVanhetvolgendedientte
bereiken:

¡ voorspelbare en consistente kleuruitvoer op meerdere uitvoerapparaten' met inbegrip

vankleurscheidingen,uwdesktoppr¡nterenuWmon¡tor'Kleurbeheerismetname
nuttigVoorkleuraanpassingvoorapparatenmeteenrelatiefbeperktekleuromvang,
zoals een vierkleurendrukPers;

.nauwkeurigeelektronischeproefdrukvaneenkleurendocumentopuwmonitor

doorhieropeenspecifiekuitvoerapparaattesimuleren.(Controlevanelektronische
proefdrukkenisafhankelijkvandebeperkingenVanmon¡torweergaveenVanandere

factoren, zoals de verlicht¡ng in de werkruimte');

r nauwkeurige evaluatie en consistente integratie van kleurenafbeeldingen van veel

verschillende bronnen als deze ook kleurbeheer gebruiken, en soms zelfs wanneer dit

niet het geval is;

o verzenden van kleurendocumenten naar verschillende uitvoerapparaten en media

zonder dat u kleuren in documenten of originele afbeeldingen handmatig hoeft aan te

passen. Dit is nuttig wanneer u afbeeldingen maakt die uiteindelijk worden gebruikt

voor zowel drukwerk als online;

ocorrectkleurenafdrukkenopeenonbekendkleurenuitvoerapparaat.Ukunt

bijvoorbeeld een document online opslaan, zodat het consistent reproduceerbaar is bij

kleurenafdrukken on-demand waar ook ter wereld'

Uit: lnDesign HelP



Kleurbeheer: een overzicht
Apparaten en afbeerdingen hebben verschiilende kreuromvangen. Hoewer aile
kleuromvangen elkaar overlappen, komen ze niet helemaal overeen. Daarom
kunnen sommige kreuren op uw beerdscherm niet onrine of op papier worden
gereproduceerd. De kreuren die niet kunnen worden gereproduceerd ars
drukwerk, vallen buiten het bereik van het spectrum van afdrukbare kreuren.
Met programma's als lnDesign cs4, photoshop cs4 en lllustrator cs4 kunt u
bijvoorbeeld een groot percentage kreuren in het zichtbare spectrum maken,
maar u kunt slechts een deel van die kleuren afdrukken op een gewone
desktopprinter.

De printer heeft een kreinere kreurenruimte of -omvang (het bereik van kreuren
dat kan worden weergegeven of afgedrukt) dan de toepassing waarin de kreur is
gemaakt.

waarneembare spectrum met miljoenen kreuren (uiterst rink) vergereken met kreuromvan_gen yan uerschillende apparaten en illustraties.

om deze verschirren te compenseren en de beste overeenkomst te waarborgen
tussen kleuren op het scherm en die in het gedrukte resultaat, gebruiken
toepassingen een kleurbeheersysteem (CMS, color management system). Met
een kleurbeheersysteem vertaart het cMS kreuren van de kreurenruimte van
het ene apparaat naar een apparaatonafhankelijke kleurenruimte, zoals clE
(commission rnternationare d'Écrairage) LAB. vanuit de apparaatonafhankerijke
kleurenruimte stemt het cMs die kreurinformatie af op de kreurenruimte van
een ander apparaat. Dat proces wordt kleurtoewijzing of omvangtoewijzing
genoemd. Het CMS brengt de benodigde wijzigingen aan zodat de kreur tussen
apparaten zo consistent mogelijk wordt weergegeven.
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Een CMS gebruikt drie onderdelen om kleuren tussen apparaten toe te wijzen:

o Een apparaatonafhankelijke (of referentielkleurenruimte'

olCC-profielendiedekleureigenschappenvanverschillendeapparatenen

afbeeldingen defi niëren.

o Een kleurbeheersysteem dat kleuren van de kleurenruimte van het ene

apparaat vertaalt naar die van een ander apparaat'
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Over de appa raatonafhan kelüke
kleurenruimte
om kleuromvangen succesvor te vergerijken en aanpassingen te maken, moet
een kleurbeheersysteem een referentiekreurenruimte gebruiken - een objectieve
manier om kreur te definiëren. De meeste kreurbeheersystemen gebruiken
het clE LAB-kleurenmoder, dat onafhankerijk is van werk apparaat dan ook en
dat groot genoeg is om a[e kreuren weer te geven die het menserijk oog kan
waarnemen' Daarom wordt crE LAB beschouwd ars apparaatonafhankerijk.

Over |CC-profielen

Een lcc-profiel beschrijft hoe een bepaard apparaat ofeen bepaarde standaard
kleur reproduceert aan de hand van een door het rnternationar coror consortium
(lCC) gedefi nieerde cross-platformstandaard.

lcc-profielen zorgen ervoor dat afbeerdingen in erke voor rcc-geschikte
toepass¡ng en op kreurapparaten correct worden weergegeven. Dit wordt bereikt
door de profielinformatie in het oorspronkelijke bestand in te sluiten of door het
profiel in uw toepassing toe te kennen.

u dient minimaal één bronprofier voor het apparaat (zoars een scanner of digitare
camera) of standaard (zoals SWOp of Adobe RGB) die is gebruikr om de kleui
te maken, en één doerprofier voor het apparaat (zoars een monitor of contract
proofing) of standaard (bijvoorbeerd swop of royo) dat u gaat gebruiken om de
kleur te reproduceren.

Over kleurbeheersystemen

Het kleurbeheersysteem, ook wel de color matching module (CMM) genoemd,
¡nterpreteert lcc-profieren. Het kreurbeheersysteem, dat de functie van vertarer
heeft, converteert de kreuren die buiten het bereik van het bronapparaat vailen
naar het kleurbereik dat door het doerapparaat kan worden geproduceerd.
Het kleurbeheersysteem kan onderdeer zijn van het cMS, maar kan ook een
afzonderlijk deel van het besturingssysteem zijn.



De vertaling naar een omvang - met name naar een kleinere omvang - is

doorgaans een compromis en daarom zijn er meerdere vertaalmethoden

voorhanden.Zozaleenkleurvertaalmethodediedecorrecterelatiestussen
kleurenineenfotohandhaaftdoorgaansdekleurenineenlogoveranderen'
KleurbeheersystemenbeschikkenovereenkeuzeaanVertaalmethoden,

zogenaamde rendering intents, zodat u een methode kunt toepassen die

geschiktisvoorhetbeoogdegebruikvaneenkleurenafbeelding.Voorbeelden

van veelvoorkomende rendering intents zijn Perceptueel (afbeeldingen) voor het

behoud van kleurrelaties zoals het oo9 dat doet, Verzadiging (illustraties) voor

hetbehoudvanlevendigekleurentenkosteVandekleurnauwkeurigheid,en
Relatief en Absoluut colorimetrisch voor het behoud van kleurnauwkeurigheid

ten koste van kleurrelaties.

onderdelenvaneenopeencMYK-drukpersgeof¡ënteerd

werkschema

lneenCMYK-werkschemawerktumetCMYK-afbeeldingendiezijnvoorbereid
Vooreenspecifiekedrukpersofdrukproefapparaat.Ugenereerteenbronprofiel

opbasisvanuwdrukpersofcontract-proofingstandaardensluitdezeinin
de CMYK-afbeeldingen of u kent het profiel toe in lnDesign CS4' Het profiel

zorgtvoorconsistenteCMYK-afdrukkenopanderelocatiesmetkleurbeheer,
zoalswanneereenopgroteschaalverspreidtijdschriftwordtafgedruktop
drukpersen in veel verschillende steden' Omdat u kleurbeheer gebruikt'

verbeteren de betrouwbaarheid en de consistentie van de kleurweergave op al

uw werkstat¡ons.

Voor de uiteindelijke gedrukte uitvoer selecteert u een profiel in het

dialoogvensterAfdrukkendatuwcontract-proofingstandaardofuwdrukpers
beschrijft.



' verwar kleurbeheer niet met kleurcorrectie. Een kleurbeheersysteem zal geen afbeelding cor-rigeren die opgeslagen is met kleurtoon- of kleurbalansproblemei. Kleurbeieer bieilt een omge-tting waarin u øfbeeldingen betrouwbaai kunt evalueren in de context van uw definitieve uit-
voer.

Als u besluit kleurbeheer te gaan gebruiken, overleg dan eerst met uw productiepartners - zo-als illustratoren en prepress-bureaui - zodat u ,, 
"rËe, 

van kunt zijn aät on-, aspecten van uwkleurbeheerwerkschema integreren met die van hen.

Kleurbeheer ¡nstellen in lnDesign CS4
Geen enkele monitor, film, printer, kopieerapparaat of drukpers kan aile kleuren
weergeven die het menselijke oog kan waarnemen. Elk apparaat heeft specifieke mo_
gelijkheden en maakt verschillende soorten compromissen bij het reproduceren van
kleurenafbeeldingen. De unieke kleurweergavemogerijkheden van een specifiek uit_
voerapparaat worden de kleuromvang of kleurenruimte genoemd.

InDesign cs4 en andere grafische toepassingen, zoals Adobe photoshop cs4 en Adobe
Illustrator CS4, gebruiken kleurnummers om de kleur van elke pixel in een afbeelding
te beschrijven' De kleurnummers komen overeen met het kleurenmodel, zoals de be-
kende RGB-waarden voor rood, groen en blauw, en de cMyK-waarden voor cyaan,
magenta, geel en zwatt.

Kleurbeheer is niet meer dan een consistente manier waarop de kleurnummers van
elke pixel in de bron (het document of de afbeerding die opìw computer is opgesla-
gen) worden vertaald naar het uitvoerappar aat (zoalsuw beeldscherm, kleurenprinter
of hoge-resolutiedrukpers), elk met zijn eigenspecifieke kleuromvang.

In een ICC-werkschema - een werkschema volgens de conventies van het International
color consortium - specificeert u een kleurbeheersysteem en een kleurenprofiel. Het
kleurbeheersysteem is de softwarefunctie of -module die de kleuren tussen de verschil-
lende kleurenruimten leest en vertaalt. Een kleurenprofiel is de beschrijving van hoe de
kleurnummers worden toegewezen aan de kleurenruimte (mogelijkheden) van uitvoer_
apparaten.

Adobe creative suite 4-toepassingen bieden gebruikersvriendelijke kleurbeheerfunc-
ties en -gereedschappen waarmee u goed en betrouwbaar kreur kunt produceren zon_
der dat u een kleurbeheerdeskundige hoeft te worden. Met kleurbeheer direct onder
handbereik in cS4' kunt u kleuren toepassing- en platformonafhankelijk consistent
weergeven terwijl nauwkeuriger kleur verzekerd is vanaf de bewerkingsfase tot de
proefafdruk en de uiteindelijke druk.



Een kijkje nemen bii de Adobe Bridge

De toepassing Adobe Bridge in Adobe Creative Suite 4 is een centrale locatie waar ge-

bruikers een kleurinstellingenbestand (CSR Color Settings File) met vooraf ingesteld

kleurbeheerbeleid en standaardproflelen kunnen selecteren. Het selecteren van een

CSF in Adobe Bridge waarborgt dat kleur consistent wordt behandeld en dat kleur

vanuit alle Adobe Creative Suite 4-toepassingen op dezelfde wijze wordt weergegeven

en afgedrukt.

Wanneer gebruikers een CSF selecteren, wordt het gedrag van kleurbeheer in alle toe-

passingen bepaald door de voorafingestelde waarden in het CSF, zoals hoe ingesloten

profielen worden behandeld, wat de standaard RGB- en CMYK-werkruimten zijn

en of waarschuwingsvensters worden weergegeven wanneer ingesloten profrelen niet

overeenkomen met de standaardwerkruimte. Het selecteren van de juiste CSF hangt

af van uw werkschema. U vindt meer informatie over de Adobe Bridge als u in Help

zoekt naar Adobe Bridge'.

De Adobe ACE engine opgeven

Verschillende bedrijven hebben verschillende manieren ontwikkeld voor kleurbeheer.

Om u een keuze te bieden, gebruikt u een kleurbeheersysteem om een kleurbeheer-

engine op te geven met de door u gewenste benadering. Onthoud dat de kleurbeheer-

engine kleuren vanuit de bron vertaalt. InDesign CS4 biedt de Adobe ACE engine

als een van uw keuzemogelijkheden. Deze engine gebruikt dezellde architectuur als

Photoshop en Illustrator,zodat uw kleurbeheerkeuzen tussen deze Adobe-toepassin-

gen zíjn geïntegreerd.

1 Kies Bewerken ) Kleurinstellingen'

De kleurbeheerengine en andere instellingen die u in het dialoogvenster Kleurinstel-

lingen kiest, worden met InDesign CS4 opgeslagen en zijn van toepassing op alle

InDesign-documenten waaraan u in de toekomst werkt.

Standaard is kleurbeheer ingeschakeld.

2 Kies Aangepast in het menu Instellingen.

3 Selecteer de optie Geavanceerde modus.

4 Kies Ingesloten profielen behouden in het menu CMYK onder Kleurbeheerbeleid.

5 Selecteer onder Opties voor omzetten in het onderste gedeelte van het dialoogven-

ster Adobe (ACE) in het menu Engine.

6 Kies Perceptueel in het menu Intentie. Verderop in deze les wordt uitgebreider in-

gegaan op de Intentie-oPties.



7 Laat het dialoogvenster open zodat u het in het volgende onderdeel kunt gebrui-
ken.

ç' Kies Adobe ACE tenzij uw prepress-servicebureau een andere engine aanraadt. Gebruik de-
zelfde engine in uw gehele CS4-werkschema.

Standaardwerkru¡mten instellen
Om de toepassingsbrede kleurbeheerinstelling te voltooien, gaatuprofielen kiezen
voor de apparaten die worden gebruikt om de kleur te reproduceren , zoalsuw beeld-
scherm, samengesteld drukproefapparaaten de uiteindelijke scheidingsstandaard.
In InDesign cs4 worden deze vooringestelde profielen werkruimten genoemd. Deze
werkruimten zijn ook beschikbaar in andere grafische toepassingen van Adobe, waar-
onder Illustrator CS4 en Photoshop CS4. Wanneer u in deze drie toepassingen dezelf-
de werkruimte toekent' hebt u automatisch consistent kleurgebruik voor illustraties,
digitale afbeeldingen en documentlay-outs ingesteld.
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El A. Beeldschermprofiel

e B.samengestetdprofel

C. S cheidings p r of el ( dit
k an e en uitv o erap p araat
of drukp er sstandaard zijn,
zoals SWOP of TOYO)

Eerst selecteert u een beeldschermprofiel. Als het dialoogvenster Kleurinstellingen

niet open is, opent u het nu.

1 Onder Werkruimten kiest u in het menu CMYK de optie Coated FOGRA2T als

deze nog niet is gekozen.

Verderop in deze les gaat u de schermweergave van afbeeldingen instellen op volledige

resolutie zodat InDesign CS4 de kleuren van alle beschikbare afbeeldingsgegevens kan

beheren.

2 Schuif het dialoogvenster opzij en bekijk de kleuren in de advertentie.

Let op het royale gebruik van bruin. U zult een duidelijk verschil in de bruine kleuren

zien wanneer u kleurbeheer toepast door het dialoogvenster in de volgende stap te

sluiten.

3 Klikop OK.

4 Kies Weergave > Proefkleuren. Hiermee worden de kleuren op het beeldscherm

softwarematig gecontroleerd. Afhankelijk van uw weergave-omstandigheden, kunt

u een nauwkeurigere voorvertoning zien van hoe uw afbeelding zal worden afge-

drukt.

Verschillende kleuren in de advertentie veranderen, maar het meest opmerkelijk zijn

de bruine kleuren; ze lijken meer detail te bevatten. Het is belangrijk dat u begrijpt dat

de afbeeldingen er weliswaar beter uitzien dan toen u het document opende, maar de

afbeeldingen zelf zi)nniet gewijzigd - alleen de weergave van de afbeeldingen is gewij-

zigd. Wat u nu ziet, geeft de kleureigenschappen van de volgende apparaten weerl

¡ Het programma of de scanner dat de afbeelding heeft opgeslagen, waarbij het in de

afbeelding ingesloten bronprofrel wordt gebruikt.

o Het uiteindelijke uitvoerapparaat voor het document, waarbij het doelprofrel wordt

gebruikt dat u eerder in de les hebt ingesteld.

U begrijpt dat het succes van kleurbeheer uiteindelijk afhankelijk is van de nauw-

keurigheid van uw profielen.

B
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Bron profi elen toewijzen
Bronprofielen beschrijven de kleurenruimte die wordt gebruikt wanneer u in InDesign
cs4 kleuren maakt endeze toepast op objecten, of wanneer u een RGB-, cMyK- of
LAB-kleurenafbeelding importeert die niet met een ingesloten profiel is opgeslagen.
Wanneer u een afbeelding met ingesloten profielen importeert, beheert InDesign CS4
de kleuren van de afbeelding met de ingesloten profielen en niet met de profielen die
u hier kiest, tenzij u de ingesloten profielen voor een afzonderlijke afbeelding over-
schrijft.

A. LAB-profel
B. RGB-profiel
C. CMYK-profiel
D. InDesign CS4-document past een
profiel toe dat o1/ereenstemt met het
kleurmodel yan alle afbeeldingen zon-
der profel

1 Kies Bewerken > Profielen toewijzen.

2 Selecteer in het gebied RGB-profiel de optie Huidige werkruimte toewijzen, die in-
gesteld dient te zijn op Adobe RGB (1993).

3 selecteer in het gebied cMYK-profiel de optie Huidige werkruimte toewijzen, die
ingesteld dient te zijn op Coated FOGRA27.

U ziet dat de tekst achter de woorden 'werkruimte' dezelfde werkruimte-informatie
bevat als u in het dialoogvenster Kleurinstellingen hebt ingevoerd. Met deze instel-
lingen zal de Adobe ACE-engine niet onnodig kleuren converteren waarvoor u al een
profiel hebt opgegeven.
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4 Laat het dialoogvenster open zodat u het in het volgende onderdeel kunt gebrui-

ken.

De rendering intent opgeven

De rendering intent bepaalt hoe de kleurbeheer-engine kleuren converteert op basis

van de bron- en doelprofielen die u in InDesign CS4 opgeeft. U gaat de kleurvertaal-

methode opgeven die de InDesign CS4-kleurbeheer-engine op de afbeeldingen in de

advertentie gaat toepassen.

1 Laat in het onderste gedeelte van het dialoogvenster Profielen toewijzen Relatief

colorimetrisch geselecteerd bij de optie Intentie effen kleuren. Deze optie behoudt

afzonderlijke kleuren ten koste van kleurrelaties; deze optie is dus geschikt voor
bedrijfslogo's en andere soortgelijke afbeeldingen.

2 Zorgervoor dat Kleurinstellingsintentie gebruiken is geselecteerd bij zowel Stan-

daardafbeeldingsintentie als Intentie na overvloeien. Dit zijn de juiste opties voor

deze foto-intensieve paginaspread.

3 Klik op OK om het dialoogvenster Profielen toewijzen te sluiten.

4 Kies Bestand > Opslaan.

Volledige-resolut¡eweergave gebruiken met kleurbeheer

Wanneer u afbeeldingen weergeeft op een lagere resoluties dan hoge kwaliteit is de

schermverversing weliswaar sneller, maar worden kleuren minder nauwkeurig weer-

gegeven. Afbeeldingskleuren worden het nauwkeurigst weergegeven wanneer u af-

beeldingen weergeeft met de hoogst beschikbare resolutie (naast het inschakelen van

kleurbeheer). Om het verschil te bekijken:

1 Kies Weergave ) Weergaveprestaties > Snelle weergave. Deze weergavemodus is

ideaal om snel tekst te bewerken, omdat afbeeldingen niet worden weergegeven.

2 Kies Weergave ) Weergaveprestaties ) Weergave van hoge kwaliteit.

Voor het beste uitvoerresultaat is het vooral belangrijk dat u afbeeldingen met kleur-
beheer op hoge resolutie weergeeft wanneer u met duotonen werkt.

Wanneer kleurbeheer is ingeschakeld, de afbeeldingsweergave is ingesteld op volledige

resolutie en u accurate profielen gebruikt die correct zijn toegepast, ziet u de best mo-
gelijke kleurweergave die op uw beeldscherm mogelijk is.

lntentie Êfün kleurÐi Relåtief .oloilmBtilsrh
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, Om schijfruimte te besparen, hebben de voorbeeldbestanden voor deze les een resolutie van
150 pixels per inch (ppi). De kleuren zijn dus niet zo nauwkeurig als wønneer een hogere resolu-
tie zou worden gebruikt.

Kleurbeheer van geïmporteerde afbeeldingen ¡n
InDesign CS4

Wanneer u een afbeelding importeert, kunt u het kleurbeheer ervan in uw document
regelen. Als u weet dat een geïmporteerde afbeelding een accuraat ingesloten profiel
met een correct rendering intent bevat, hoeft u de afbeelding alleen maar te impor-
teren en verder te werken. InDesign CS4 leest het ingesloten profiel en past het op de
afbeelding toe waarbij het in het CMS van het document wordt gelntegreerd. Als een

geïmporteerde bitmapafbeelding geen ingesloten profiel bevat, past InDesign CS4 het
standaard bronprofiel (CMYK, RGB of LAB) op de afbeelding toe.

InDesign CS4 past een standaard bronprofiel ook toe op objecten die in InDesign CS4
zijn getekend. U kunt een ander profiel toekennen in InDesign CS4 (kies Bewerken >
Profielen toewijzen om het dialoogvenster Profielen toewijzen te openen) of de afbeel-
ding in de oorspronkelijke toepassing openen en daar het profiel insluiten.

De advertentie bevat al twee afbeeldingen die zonder ingesloten profiel zijn opgeslagen.
U gaat deze afbeeldingen integreren met het CMS van het document. U gaat hierbij twee
verschillende methoden gebruiken: een profiel in InDesign CS4 toekennen en de origi-
nele afbeelding openen zodaf thet profiel kunt insluiten. Verderop in de les gaat u nog
twee illustraties importeren en de twee methoden voor het toekennen van een profiel
toepassen voordat uzein de advertentie plaatst.

Een profiel toewijzen na importeren van een afbeelding
Wanneer u in een lay-out een afbeelding importeert die zonder ingesloten profiel is
opgeslagen, past InDesign CS4 zijn standaard bronprofiel op de afbeelding toe. Als een

geïmporteerde afbeelding niet in de standaard kleurenruimte is gemaakt, dient u het
profiel toe te kennen dat de oorspronkelijke kleurenruimte van de illustratie beschrijft.

&-- Eu
InDesign CS4 past zijn standaørd
bronprofiel toe op elke bitmapøfbeel-
ding zonder ingesloten profielen.
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U gaat werken met een afbeelding die al in InDesign CS4 was geimporteerd voordat
u kleurbeheer inschakelde. Eerst gaat u het standaardprofrel controleren dat InDesign
CS4 gebruikt voor kleurbeheer van de afbeelding. Vervolgens kent u in InDesign CS4

een nieuw profiel toe omdat de originele kleurenruimte van de afbeelding afwijkt van
de standaard kleurenruimte.

1 Selecteer met het gereedschap Selecteren ( l) de schaal truffels aan de linkerzijde
van de advertentie.

2 Kies Object > Kleurinstellingen afbeelding.

U ziet dat Standaardinstellingen document gebruiken bij Profrel is geselecteerd. In-
Design CS4 schakelt kleurbeheer voor elke geïmporteerde afbeelding in en kent het
standaard bronprofiel toe dat u eerder in deze les hebt ingesteld. U kunt hier ook een

nieuw profiel toekennen. Aangezien u het profiel in InDesign CS4 toekent, wordt de

wijziging alleen op de geselecteerde afbeelding in dit document toegepast.

3 Kies bij Profiel de optie U.S. Sheetfed Coated v2 volgens de oorspronkelijke kleu-
renruimte van de afbeelding. Dit profiel staat voor de kleurentabellen die werden
gebruikt door de persoon die deze afbeelding oorspronkelijk als een CMYK-af-
beelding heeft gescand.

4 Laat de Rendering intent ingesteld op Afbeeldingsintentie document gebruiken en

klik op OK. De kleur wordt duidelijk dieper.

5 Kies Bestand > Opslaan.

InDesign CS4 beheert nu de kleuren van de afbeelding volgens het zojuist toegekende
profiel.

Een profiel insluiten ¡n een Photoshop-afbeelding
In het algemeen dient u ICC-profielen in bestanden in te sluiten voordat u de bestan-
den importeert in een ander document dat kleurbeheer gebruikt. Op deze manier is
de kans groter dat afbeeldingen met ingesloten profielen naar behoren worden weerge-
geven in InDesign CS4 of andere programma's met kleurbeheer zonder dat extra werk
moet worden verricht.
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Werken met kleur

In dit onderdeel gaat u werken met een eerder geïmporteerde kleurenbitmapafbeel-
ding die geen ingesloten profiel bevat.

{.* Als Photoshop niet op uw systeem is geïnstalleerd, kunt u de Photoshop-bestanden in de map
Lessons gebruiken. In de stappen wordt aøngegeven wanneer dit het geval is.

A. CMYK-kleurwerkruimte vøn de afbeelding.

B. Afbeelding met ingesloten lCC-profiel.
C. InDesign CS4 gebruikt ingesloten profiel.

c

Kleurbeheer instellen in Photoshop CS4

Eerst gaat u de kleurwerkruimten definiëren (voor weergave en bewerken) voor de

RGB- en CMYK-kleurenmodi van de afbeelding.

1 Start Photoshop en kies Bewerken > Kleurinstellingen.

2 Selecteer Europa, algemeen gebruik 2 in het menu Instellingen. Klik op Meer op-
ties om alle beschikbare keuzemogelijkheden te bekijken.

3 Bij de optie CMYK onder Werkruimten selecteert u zonodig de optie Coated

FOGRA2Z zodat het ingesloten profiel overeenkomt met het standaard scheidings-

profiel dat u in InDesign CS4 hebt opgegeven.

4 Laat de andere instellingen ongewijzigd en klik op OK.
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Het profiel insluiten
Nu u de kleurwerkruimten voor de Photoshop-afbeelding hebt opgegeven, gaat u het
opgegeven profiel insluiten.

1 Kies in Photoshop de opdracht Bestand > Openen en selecteer het bestand 07_d.

psd in de map Lesson_07. Klik op Openen om het grafische bestand te openen.

2 Indien in Photoshop het dialoogvenster Ontbrekend profiel verschijnt, selecteert

u Tijdelijk CMYK toewijzen. U zietdat het al is ingesteld op het profiel dat u in de

vorige oefening hebt geselecteerd. Klik op OK. Als het dialoogvenster Ontbrekend
profiel niet verschijnt, kiest u Bewerken ) Omzetten in profiel en kiest u bij Doel-
ruimte Coated FOGRA2T in het menu Profiel. Klik op OK.

3 Om het profiel in te sluiten, kiest u Bestand > Opslaan als. Selecteer uw map Les-

son-07 in de map InDesignCIB en kies dan TIFF in het menu Indeling. TypOT_d_
prof.tif in het vak Bestandsnaam. Zorgervoor dat de optie lCC-profiel: Coated

FOGRA2T (Windows) of Embed Color Profile (Mac OS) is geselecteerd en klik op

Opslaan.

4 Klik in het dialoogvenster TlFF-opties op OK om de standaardinstelling te accep-
teren.

5 Kies Bestand > Sluiten om de afbeelding te sluiten.

6 Sluit Photoshop af en ga terug naar InDesign CS4.

De afbeelding bijwerken in lnDesign CS4

Nu u het ICC-profiel in het Photoshop-bestand hebt ingesloten, kunt u de afbeelding
in InDesign bijwerken. InDesign CS4 gebruikt dan het ingesloten profiel voor kleurbe-
heer van de afbeelding.

1 Dubbelklik in InDesign CS4 met het gereedschap Selecteren ( [ ) op de grote af-

beelding van de chocolade.

llet deunênl "o7_dJrþf.tif heaft geen ¡ngêsloten CMYKproñd.
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2 Kies Venster > Koppelingen. Voer in het deelvenster Koppelingen een van de vol-
gende handelingen uit:

¡ Als u in de vorige onderdelen de Photoshop-instructies hebt gevolgd, klikt u op

de knop Opnieuw koppelen (e'.s) onder in het deelvenster Koppelingen. Zoek
het bestand 07-d-prof.tiff dat u zojuist in de map Lesson-07 hebt opgeslagen

en dubbelklik op het bestand.

Ø Wanneer u een bestand waarbij een andere bestandsindeling is gebruikt opnieuw koppelt,
kiest u AIIe bestanden in het menu Bestandstypen wønneer u ín het besturingssysteem Windows
naar het bestand zoekt.

o Als u niet over Photoshop beschikt ofde vorige twee onderdelen hebt overgesla-

gen, klikt u op de knop Opnieuwkoppelen (e¡-a) onder in het deelvenster Kop-
pelingen. Zoek het bestand 07-d_prof.psd in de map Final en dubbelklik erop.

3 Kies Venster > Info. U ziet dat het ICC-profiel van de afbeelding wordt vermeld.

Nu u bestaande afbeeldingen in het document hebt bijgewerkt, gaat u de advertentie
voltooien door nog twee afbeeldingen te importeren en opties in te stellen terwijl u
importeert.

Een profiel toewijzen tijdens het importeren van een
afbeelding
Als u weet dat een afbeelding met kleurbeheer een kleurenruimte gebruikt die afwijkt
van de kleurenruimte die door het standaardbronprofiel wordt beschreven, kunt u een

profiel aan de albeelding toewijzen terwijl udeze in InDesign CS4 importeert. In dit
onderdeel importeert u een verouderde (gearchiveerde) CMYK-afbeelding die zonder
profiel is gescand en kent u een profrel toe voordat udeze in de advertentie plaatst.
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4
lJ kunt een Profiel toewijzen

terwijl u een afbeelding im-
porteert.

1 Kies in InDesign CS4 Weergave ) Kaderranden tonen om de omtrek van het kader

weer te geven voor de afbeelding die u gaat plaatsen - en de omtrekken van alle af-

beeldingskaders in de advertentie.

2 Zonoðigwijzigfu de weergav e zodatu de kaders in het gebied rechtsonder in de

spread goed kunt zien. selecteer met het gereedschap selecteren ( |ì) het hoogste

van deze drie kaders.

3 Kies Bestand ) Plaatsen om het dialoogvenster Plaatsen te openen. Open de map

Lesson_07 in de map InDesignclB en selecteer het bestand O7-e.psd'

4 Selecteer Importopties tonen zodaltde gelegenheid hebt een profrel op te geven'

Klik op Openen.

5 In het dialoogvenster Importopties afbeelding selecteert u de tab Kleur in het mid-

den van het dialoogvenster.

6 Selecteer de volgende opties en klik daarna op OK:

o Selecteer bij Profrel U.S. Sheetfed Coated v2 om de kleurenruimte af te stem-

men op de originele kleurenruimte van de afbeelding'

¡ Selecteer de Rendering intent Perceptueel (afbeeldingen)'
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De afbeelding verschijnt in het geselecteerde kader. InDesign CS4 beheert de kleuren
van de afbeelding met het door u toegekende profiel.

7 Kies Object ) Aanpassen > Inhoud proportioneel aanpassen.

Een profiel insluiten in een lllustrator-illustratie
Indeze les gaat u Illustrator (versie 9 oflater) zo instellen d,atzijnkleurbeheerinstellin-
gen overeenkomen met die in InDesign CS4. Vervolgens slaat u een lllustrator-afbeel-
ding met kleurbeheer op en plaatst u d.ezein een InDesign cs4-document.

InDesign CS4 kan kleuren beheren van vectorillustraties die in Illustrator 9 of later
zijn gemaakt als u die opslaat in indelingen die profielen insluiten, zoals pDF of TIFF.
In deze les gaat u een bestand als PDF opslaan en de illustratie in InDesign CS4 plaat-
sen.

, AIs Illustrator 9 oflater niet op uw systeem is geinstalleerd, kunt u de informatie in de volgen-
de twee secties doorlezen en verder gaøn met stip 2 in'Een Illustrator-beítund met kleurbeheer
in InDesign CS4 plaatsen' verderop in deze les en gebruikt u het Illustrator-bestand ín de map
Lesson_07.

uil-m6¡-
InDesign C54 beheert de kleuren
yøn een PDF-bestand met de pro-
fielen die zijn opgeslagen met de
PDF-yersíe van het bestand.



Kleurbeheer instellen in lllustrator CS4

Nu gaat u kleurbeheer in Illustrator CS4 instellen zodat deze overeenkomen met de

kleurbeheerinstellingen in InDesign CS4. Hierdoor bent u verzekerd van consistente

kleuren vanuit Illustrator naar InDesign CS4, op het scherm en gedrukte' Door kleur-

beheer in Illustrator in te stellen kunt u ook een ICC-profiel insluiten in een geëxpor-

teerde versie van het lllustrator-bestand. Wanneer u het geëxporteerde Illustrator-

bestand in de InDesign CS4Jay-out plaatst, wordt het kleurbeheer van het logo door

InDesign CS4 uitgevoerd met het ingesloten profiel.

1 Start Adobe Illustrator CS4 en kies Bewerken > Kleurinstellingen'

2 Selecteer Geavanceerde modus om het dialoogvenster uit te breiden met meer op-

ties. Selecteer dan in het menu Instellingen de optie Europa, algemeen gebruik 2 als

deze nog niet is geselecteerd.

3 Selecteer onder Werkruimten bij RGB de optie sRGB IEC61966-2.1- Laat CMYK

ingesteld op Coated FOGRA27.

4 Controleer de conversieopties en zorg ervoor dat de Adobe (ACE) engine en Rela-

tief colorimetrische intentie geselecteerd zijn.

5 Klik op OK.

U bent klaar met het instellen van kleurbeheer in Illustrator'

Een profiel insluiten in een lllustrator-illustratie

U kunt een lCC-profiel insluiten in bestanden die u in Illustrator maakt en exporteert

in PDF- of bitmap (.bmp)-indeling. vervolgens kan InDesign cs4 het profrel gebrui-

ken voor kleurbeheer van de afbeelding. In deze oefening gaat u een bestand naar PDF

exporteren en vervolgens plaatst u de afbeelding in een InDesign CS4-document'

1 Kies in Illustrator Bestand > Openen. Zoek en open het bestand 07-f.ai in de map

InDesignCIB/Lessons/Lesson-07.

2 Indien het dialoogvenster Ontbrekend profiel verschijnt, selecteert u Huidige werk-

ruimte toewijzen: Coated FOGRA2Z en klikt u op OK.

¿\ 
H"t oo.ut"nt h€eft geen ¡ngesloten cMYK-profiQl.

- coâtQd FoGRA2T

toewuzen: coated FocRA2T (lSO 12647-2:2004)

æ@

is (kleurbehecr niet wijzigen)

Wat w¡lt u doen?



3 Kies Bestand ) Opslaan als.

4 Noemhetbestand0T_Logo.

5 Kies Adobe PDF in het menu opslaan als rype (windows) of Indeling (Mac os).
6 zorgervoor dat de map Lesson_07 is geselecteerd en klik dan op opslaan om het

dialoogvenster Opslaan als te sluiten. Nu verschijnt het dialoogvenster Adobe pDF
opslaan.

7 Zorg ervoor dat de PDF-compressie-opties geschikt zijn voor uw uiteindelijke aÊ
drukproductie door te klikken op Algemeen aan de linkerkant van het dialoogven-
ster.

I Kies Acrobat 6 in het menu Compatibiliteit als deze nog niet is geselecteerd. Hier-
door weet u zeker dat het profiel met het pDF-bestand wordt opgeslagen. Zorg d,at
de instellingen hetzelfde zijn als in de afbeelding en klik dan op pDF opslaan.

9 Sluit het bestand en sluit Illustrator af.

Een lllustrator-bestand met kleurbeheer in lnDesign cs4 plaatsen
Nu u een PDF-bestand hebt gemaakt van het lllustrator-document, gaat u het in In-
Design CS4 plaatsen.
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1 In InDesign CS4 selecteert u het resterende lege kader rechtsonder in de adverten-

tie.

2 Voer een van de volgende handelingen uit:

o Als u de lllustrator-instructies in de voorgaande stappen hebt gevolgd, kiest u

Bestand ) Plaatsen en selecteert u het bestand 07-Logo.pdf dat u hebt gemaakt'

Zorg ervoor dat Importopties tonen is geselecteerd voordat u de afbeelding

plaatst.

o Als u niet over Illustrator beschikt of de vorige twee oefeningen hebt overgesla-

gen, kiest u Bestand ) Plaatsen en selecteert u het bestand 07-Logo.pdfin de

map InDesignclB/Lessons/Lesson-O7/Final op uw harde schiif. zotg ervoor

dat Importopties tonen is geselecteerd voordat u op openen klikt.

3 In het dialoogvenster PDF plaatsen kiest u Selectiekader in het menu Uitsnijden

tot. Hierdoor wordt alleen het selectiekader van het logo geplaatst - het kleinste ge-

bied rond het logo.

4 Zorg ervoor dat Transparante achtergrond is geselecteerd zodat u tekst en afbeel-

dingen achter het selectiekader kunt zien en klik op OK'
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Het logo verschijnt in het geselecteerde kader. Klik zonodig in het kader om de illu-
stratie te plaatsen. InDesign cs4 beheert de kleuren van het pDF-bestand met het
ingesloten profiel.

5 Kies Object ) Aanpassen > Inhoud proportioneel aanpassen om de illustratie in
het kader te passen.

6 Kies Bestand > Opslaan.

,Ð Kies Bewerken > Kleurinstellingen, kies dan Europø, algemeen gebruik 2 in het menu Instel_
lingen en klik dan op oK om de standaard kleurinstiilingei te herâeilen.

In deze les hebt u geleerd hoe u kleurbeheer instelt in drie Adobe-toepassingen - een
hele prestatie. U hebt verschillende methoden geleerd waarmee u afbeeldingen kunt
opnemen zodat de kleuren ervan beheerd kunnen worden wanneer ze in InDesign
cs4-documenten worden geplaatst. omdat u uw kleuromgeving hebt beschreven bu
de andere Adobe-toepassingen waaruit u afbeeldingen hebt geimporteerd, mag u tus-
sen de toepassingen voorspelbare en consistente kleuren in die afbeeldingen verwach-
ten.

Nu kunt u het native InDesign CS4-bestand met alle gekoppelde bestanden afleveren
of het InDesign cS4-bestand als een pDF-bestand exporteren en de lCC-profielen
die u hebt toegekend insluiten. Als u een pDF-bestand maakt, zien de kleuren in de
advertentie er hetzelfde uit in alle publicaties waarin de advertentie wordt geplaatst,
ongeacht de kleurbeheerinstellingen die in de lay-outtoepassing van de publicatie wor-
den gebruikt. Andere gebruikers kunnen uw bestanden met kleurbeheer nauwkeuriger
weergeven en controleren' en ze aanpassen aan andere afdrukvoorwaarden wanneer
dat nuttig is of wanneer dat in uw project wordt vereist.

+t
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A.. Afbeelding met ingesloten

CMYK-profiel.
B. Afbeelding waaraan in In-
Design CS4 een CMYK-Profel
is toegekend.

C. InDesign CS4- document
met een CMYK-profel op basis

van een scheidingsprofel.
D. Scheidingsprofiel.
E, Ve r sch ille n de sch e i d i n gs -

profielen vo or verschillen de
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Zelf verkennen
Voer de volgende stappen uit als u meer wilt leren over het importeren van kleuren en

werken met verlopen.

1 Kies Bestand > Nieuw ) Document om een nieuw document te maken en klik in
het dialoogvenster Nieuw document op OK.

2 Kies zonodig Venster > Stalen om het deelvenster Stalen te openen.

3 Kies Nieuw kleurenstaal in het deelvenstermenu Stalen'

4 Selecteer Andere bibliotheek in het menu Kleurmodus en navigeer naar de map

Lesson_07.

5 Dubbelklik op O7_End.indd. U ziet dat de kleuren die u eerder in deze les hebt ge-

maakt in het dialoogvenster Nieuwe kleurenstaal verschijnen'

6 Selecteer Brown/Tan Gradient en klik op Toevoegen.

7 Gadoor met het selecteren van de stalen en het klikken op Toevoegen om de kleu-

ren in het nieuwe document te laden.

I Klik op Gereed als u klaar bent met het toevoegen van kleuren.

9 Gebruik het lesdocument of uw eigen InDesign CS4-document, dubbelklik op de

kleurstaal IPapier] en verander de samenstelling. Voor een realistischer voorver-

toning verandert de kleur van het document in de kleur van het papier waarop het

document zal worden gereproduceerd.

4



Herhalingsvragen
1 Wat is het voordeel van het toepassen van kleuren met het deelvenster Stalen

in plaats van met het deelvenster Kleur?

2 Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van steunkleuren versus pro-
ceskleuren?

3 Hoe stelt u de richting van de verloopovervloeiing bij nadat u een verloop
hebt gemaakt en dit op een object hebt toegepast?

4 Wat doet het kleurbeheersysteem?

5 Wat beschrijven bronprofielen?

6 Noem drie manieren om een lCC-profiel bij een afbeelding te gebruiken zo-
dat InDesign CS4 de kleuren in de afbeelding kan beheren.

7 Waarom zou u een ICC-profiel in een afbeelding insluiten?

8 welke bestandsindelingen sluiten lCC-profielen in voor gebruik in zowel
Windows als Mac OS?

Antwoorden op de herhalingsvragen
1 Als u het deelvenster stalen gebruikt om een kleur op tekst en objecten toe

te passen en vervolgens besluit dat u een andere kleur wilt gebruiken, hoeft
u niet elk object of tekst waarop de kleur is toegepast afzonderlijk bij te wer-
ken. In plaats daarvanwijzigtu de kleur in het deelvenster stalen waardoor
de kleur in de gehele lay-out verandert.

2 Door een steunkleur te gebruiken kunt u kleurnauwkeurigheid garanderen.
Elke steunkleur heeft echter een eigen plaat op de drukpers nodig, waardoor
het gebruikvan steunkleuren duurder kan zijn. Gebruikproceskleuren wan-
neer bij een afdruktaak zo veel kleuren nodig zijn dathet gebruik van afzon-
derlijke steuninkten duur of onpraktisch wordt, zoals bij het afdrukken van
kleurenfoto's.

3 Om de richting van de verloopovervloeiing bij te stellen, gebruikt u het ge-
reedschap Verloop om de vulling langs een denkbeeldige lijn opnieuw in te
kleuren in de gewenste richting.



4 Met behulp rran een proces dat kleurtoewijzing wordt genoemd,

vertaalt het kleurbeheersysteem kleuren van de kleurenruimte van het ene

apparaatnaar de kleurenruimte van een ander apparaat.

5 Bronprofrelen die in het dialoogvenster Profielen toewijzen zijn geselecteerd,

beschrijven de kleurenruimte die InDesign CS4 toewijst aan objecten die u

met de tekengereedschappen maakt of wanneer u een afbeelding met RGB-,

CMYK- of LAB-kleuren importeert die niet met een ingesloten profrel is op-

geslagen.

6 U kunt het profrel in het originele bestand insluiten, een profiel toewijzen in

InDesign CS4 ofhet standaardprofiel gebruiken dat u hebt opgegeven toen u

kleurbeheer in InDesign CS4 instelde.

7 Door een lCC-profiel in te sluiten weet u zeker dat de afbeelding correct

wordt weergegeven in elke toepassing waarin voor ICC geschikt kleurbeheer

wordt gebruikt. De toepassing waarin de afbeelding wordt gebruikt, volgt

het ingesloten profiel en past geen standaardprofiel toe.

8 Een toenemend aantal bestandsindelingen kan een ingesloten ICC-profiel

bevatten, maar de meest algemeen ondersteunde indelingen die u op dit mo-

ment met ingesloten ICC-proÊelen kunt gebruiken, zijn bitmapafbeeldings-

indelingen, zoals Photoshop (PSD), TIFF en JPEG.



Met Adobe InDesign CS4 kunt u stijlen - sets opmaakkenmerken

- maken en met ëén stap toepassen op tekst, objecten, tabellen en
meer. Elke veranderingin een stijl wordt automatisch doorgevoerd
bij alle tekst of abjecten waørop de stijl is toegepast. Stijlen
bieden een snelle, consistente methode voor het opmaken van
documenten.



8 Werken met stülen

O

Lesoverzicht
In deze inleiding tot het werken met InDesign-stijlen leert u:

o alineastijlen maken en toepassen;

o tekenstijlen maken en toepassen;

¡ tekenstijlen nesten in alineastijlen;

¡ objectstijlen maken en toepassen;

o celstijlen maken en toepassen;

e tabelstijlen maken en toepassen;

o alinea-, teken-, object-, cel- en tabelstijlen universeel bijwerken;

o stijlen uit andere InDesign-documenten importeren en toepassen;

o stijlgroepen maken.

Deze les duurt ongeveer 60 minuten.



Aan de slag
In deze les gaat u aan een document van 3 pagina's werken voor Expedition Tea Com-
pany. Verschillende items, zoals tekst en illustraties, zijn alinhet document geplaatst.

U gaat stijlen - gebundelde opmaakkenmerken - maken en op deze items toepassen.

tit Plaats een kopie van de bronbestønden van deze les op uw harde schiif als u dit nog niet hebt
gedaøn. U vindt de bestanden op de cd die is geleverd bij Adobe InDesign CS4 Classroom in a
Book. Zie 'De bestanden van Classroom in ø Book kopiëren' op pagina 2.

1 Om ervoor te zorgen dat de voorkeuren en standaardinstellingen van uw Adobe
InDesign CS4-programma overeenkomen met de instellingen die in deze les wor-
den gebruikt, verplaatst u het InDesign-voorkeurenbestand naar een andere map.
Volg hierbij de procedure in 'Het voorkeurenbestand van InDesign opslaan en

terugplaatse n' op pagina 2.

2 Start Adobe InDesign CS4. Om ervoor te zorgen dat de deelvensters en menu-
opdrachten overeenkomen met de instellingen die in deze les worden gebruikt,
kiest u Venster ) Werkruimte ) [Geavanceerd], en dan kiest u Venster > Werk-
ruimte ) Geavanceerd opnieuw instellen.

Voordat u aan de slag gaat, opent u een bestaand InDesign-document.

3 Kies Bestand > Openen en open het bestand O8_start.indd in de map InDesign-
CIB/Lessons/Lesson_08 op uw harde schijf.

4 Indien er een mededeling over ontbrekende of gewijzigde koppelingen naar grafr-
sche bestanden verschijnt, klikt u op Koppelingen niet bijwerken. U hebt de grafi-
sche bestanden voor deze les niet nodig.
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5 Kies Bestand > Opslaan als, noem het bestand O8-Working.indd en sla het op in
de map Lesson-08.

6 AIs u wilt zien hoe het voltooide document eruitziet, opent u het bestand 08-End.
indd in dezelfde map. U kunt dit document open laten en als leidraad bij uw werk

gebruiken. Wanneer u klaar bent om verder te werken met het lesdocument, klikt u
op de tab ervan in de linker bovenhoek van het documentvenster.

Alineastijlen maken en toepassen
Met alineastijlen kunt u tekstopmaak toepassen en universeel bijwerken, waardoor u

sneller produceert en een consistenter ontwerpt. Alineastijlen bevatten alle elementen

van tekstopmaak en kunnen ook tekenkenmerken bevatten zoals lettertype, teken-

grootte, lettertypestijl en kleur, gecombineerd met alineakenmerken zoals inspringin-
gen, uitlijning, tabs en woordafbreking. Alineastijlen worden toegepast op hele alinea's

tegelijk; tekenstijlen alleen op geselecteerde tekens.

Een alineastijlmaken
In deze oefening gaat u een alineastijl maken en toepassen op geselecteerde alineat die

al in het document zijn geplaatst. In deze oefening gaat u de tekst in het eerste gedeelte

van het document lokaal opmaken (dat wil zeggeî, niet op basis van een stijl) en ver-

volgens laat u InDesign deze bestaande opmaak opnemen in een nieuwe alineastijl.

1 Terwijl0S-Working.indd open is, dubbelklikt u op pagina I in het deelvenster

Pagina's om de pagina in het documentvenster te centreren.

2 Sleep met het gereedschap Tekst ( r ) om de kopregel 'Loose Leaf Teas' onder de in-
leidende alinea in de eerste kolom van het document te selecteren.

3 Klik in het Regelpaneel op Besturingselementen tekenopmaak (e) en speciflceer

het volgende:

. Lettertype: Adobe Caslon Pro (onder de'C' in de alfabetische lijst).

o Stijl: Semibold.

o Tekengrootte: 18 pt.

Tèa Specialist, T. Elizabeth Atteberry.

loose

are from
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le'af teas including black,

oolong, white,

chai. Many of
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Laat alle andere instellingen op hun standaardinstellingen staan.

4 Klik in het Regelpaneel op de knop Besturingselementen alineaopmaak ( n ) en ver-
groot de Ruimte voor (E) tot 0p3.

Nu gaat u met deze opmaak een alineastijl maken zodatu deze stijl kunt gebruiken om
de andere kopregels in het document op te maken.

t: De eenvoudigste manier om een alineastijl te maken is door een voorbeeldalinea op te møken
met lokale (niet op een stijl gebaseerde) opmaak. Daarna maakt u een nieuwe stijl op basis van
die voorbeeldalinea. Op deze manier kunt u de stijl zien voordat u de stijl maakt. Vervolgens
kunt u de nieuwe stijl fficiënt gebruiken in de rest van het document.

5 Zorg dat het tekstinvoegpunt nog in de tekst staat die u zojuist hebt opgemaakt.
Open zonodig het deelvenster Alineastijlen door Tekst > Alineastijlen te kiezen.

U ziet dat in dit deelvenster al enkele stijlen aanwezigzijn, waaronder de standaard-
stijl, IBasisalinea].

6 In het deelvenster Alineastijlen maakt u een nieuwe alineastijl door in het deelven-
stermenu Nieuwe alineastijl te kiezen. Het dialoogvenster Nieuwe alineastijl wordt
geopend en toont in het gedeelte Stijl-instellingen de opmaak die u zojuist op de
kopregel hebt toegepast.

U ziet dat de nieuwe stijl is gebaseerd op de stijl Body Text. Aangezien Body Text op de
kopregel was toegepast toen u de stijl maakte, is de nieuwe stijl automatisch gebaseerd

op Body Text. Door de optie Gebaseerd op in het gedeelte Algemeen van het dialoog-
venster Nieuwe alineastijl te gebruiken, kunt u een bestaande stijl gebruiken als uit-
gangspunt voor een nieuwe stijl.

7 \pHead2 in het vak Naam stijl boven in het dialoogvenster om aan te duiden dat
dit de een na grootste kopregel is.

U kunt ook instellen dat InDesign automatisch naar een andere stijl schakelt als u op
Enter ofReturn drukt nadat u tekst hebt ingevoerd.

I Selecteer Body Text in het menu Volgende stijl, aangezien dit de stijl is die wordt
gebruikt bij de tekst na elke Head2-kopregel.

U kunt ook een sneltoets maken om deze stijl gemakkelijk toe te passen.

9 Klik in het vak Sneltoets, houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt
en druk op 9 op het numerieke toetsenpaneel van uw toetsenbord. (InDesign ver-
eist het gebruik van een modificatietoets bij stijlsneltoetsen.)



10 Selecteer Stijl op selectie toepassen om deze nieuwe stijl toe te passen op de tekst

die u zojuist hebt opgemaakt.

Als u Stijl op selectie toepassen niet selecteert, verschijnt de nieuwe stijl weliswaar in
uw deelvenster Alineastijlen, maar wordt deze niet automatisch toegepast op de tekst

die u hebt opgemaakt en die tekst wordt niet bijgewerkt als u de stijl Head2 universeel

wiltbijwerken.

) AIs u de Gebaseerd op-stijl veranilert - door bifuoorbeeld het lettertype te veranderen - wor-

den ilaørdoor alle stijlen die op die stijl zijn gebaseerd bijgewerkt. Unieke kenmerken van stijlen

die gebaseerd zijn op andere stijlen blijven behouden. Het is handig om stijlen op øndere stijlen

te bøseren wønneer u een reeks gerelateerde stijlen maakt, zoals Body Copy, Body Copy No In-
dent, Bulleted Copy enzovoort.

C U kunt deze støp overslaan als u op een laptop zonder numeriek toetsenboril werkt.

11 Klik op OK om het dialoogvenster Nieuwe alineastijl te sluiten. De nieuwe stijl
Head2 verschijnt in het deelvenster Alineastijlen.

12 Kies Bestand > Opslaan.

Een alineastijl toepassen

Nu gaat u uw alineastijl op geselecteerde tekst in de andere gedeelten van het docu-

ment toepassen.
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1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op pagina I om deze in het documentven-
ster te centreren.

2 Klik met het gereedschap Tekst (r) om een invoegpunt in'Tea Gift collections'te
plaatsen.

3 Klik eenmaal op de stijl Head2 in het deelvenster Alineastijlen om de stijl op de
tekst toe te passen. De tekst krijgt nu de kenmerken van de alineastijl die u zojuist
hebt gemaakt.

4 Herhaal de stappen 2 en 3 om de stijl Head2 toe te passen op 'Teapots and Tea

Accessories' in de tweede kolom.

go¡geou þ¿ collectionr rre packaged in
within a keepsafte rcodm bq with r lesths
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teapots, chosen m srtisfy mury tastæ

cenmic, cæt-iroa, staides, urd

Our tea timn, tea beg¡, tea sttainenr scoops

other tea things will malc yuur tea time

Om de stijl Head2 toe te passen kunt u ook de sneboets gebruiken die u zojuist hebt gedefini-
eerd (Ctrl+9 of Command+9).

) Tekenstijlen zijn handig voor lead-in tekens zoals opsommingstekens, cijfers in genummerde
opsommingen en initialen. Ze zijn ook handig voor het benødrukken van tekst binnen lopende
tekst - de namen van aandelen bijvoorbeeld zijn wak ttet en in kleinkapitalen.

5 Gebruik het deelvenster Pagina's om tussen pagina's te navigeren en herhaal de
stappen 2 en 3 om de stijl Head2 toe te passen op:

o 'Premium Loose Leaf Tea Selections'boven aan pagina2.

+Al¡¡east¡itên re
Head2 t

18åri5ðllnea¡

Body Text

Hê.d2

llead I
He¿d3

Head,l

rJ 1ìr É¡ t .,,:r

Cñd+¡¡ùñ ¡



a About Tea and Training'boven aan pagina 3

6 Kies Bestand > Opslaan.

Tekenstijlen maken en toepassen
In de vorige oefening hebt u door met alineastijlen te werken met een enkele klik of

sneltoets teken- en alinea-opmaak bij tekst aangebracht. Ook met tekenstijlen kunt

u met slechts één handeling meerdere kenmerken - zoals tekengrootte, lettertype en

kleur - tegelijk toepassen op tekst. Anders dan met alineastijlen wordt met tekenstij-

len opmaak toegepast op tekstreeksen die kleiner zijn dan een alinea (een teken, een

woord ofeen groep woorden).

Een tekenstijl maken

De tekst voor het Expedition Tea Company-document was in een tekstverwerkings-

programma gemaakt en voor u in het lesbestand geïmporteerd. Nu gaat u een teken-

stijl maken en toepassen op geselecteerde tekst in het document, zodat u weet hoeveel

sneller en consistenter u met tekenstijlen kunt werken'

1 Terwijl het bestand 08_Working.indd open is, dubbelklikt u op pagina 1 in het

deelvenster Pagina's om de pagina in uw documentvenster te centreren.

2 Open zonodig het deelvenster Tekenstijlen door Tekst > Tekenstijlen te kiezen.

U ziet dat de enige stijl in dit deelvenster de standaardstijl [Geen] is.
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Net als bij de alineastijlen in de vorige oefening, gaat u een tekenstijl maken op basis
van bestaande tekstopmaak. Met deze methode kunt u de opmaak zien voordat u de
stijl maakt. Nu gaat u de naam Expedition Tea company opmaken en hiervan een
tekenstijl maken. De nieuwe stijl kan dan keer op keer effrcient worden gebruikt in het
hele document

3 selecteer met het gereedschap Tekst (r) de woorden 'Expedition Tea company"'
in de eerste kolom op pagina 1.

4 Klik in het Regelpaneel op de knop Besturingselementen tekenopmaak (n) en
selecteer Kleinkapitalen (n).

Nu de tekst is opgemaakt, gaat u een nieuwe tekenstijl maken.

5 Kies Nieuwe tekenstijl in het deelvenstermenu Tekenstijlen. Het dialoogvenster
Nieuwe tekenstijl wordt geopend, waarin de opmaak die u op de tekst hebt toege-
past in het gedeelte Stijl-instellingen wordt weergegeven.

6 Typ Company in het vak Naam stijl boven in het dialoogvenster om het doel van
de stijl te omschrijven.

7 In het gedeelte Algemeen van dit dialoogvenst er,laat u de instelling Gebaseerd op
op de standaard [Geen] staan. U maakt een nieuwe stijl, dus u baseert deze niet op
een eerder gemaakte stijl.

Net als bij de alineastijl die u hebt gemaakt, gaat u nu een sneltoets maken om deze
stijl gemakkelijk toe te passen.

I Klik in het vak sneltoets, houd ctrl (windows) of command (Mac oS) ingedrukt
en druk op 8 op het numerieke toetsenpaneel van uw toetsenbord.
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9 Selecteer Stijl op selectie toepassen om deze nieuwe stijl toe te passen op de tekst

die u zojuist hebt opgemaakt.

Als u Stijl op selectie toepassen niet selecteert, verschijnt de stijl weliswaar in uw deel-

venster Tekenstijlen, maar wordt deze niet automatisch toegepast op de tekst die u

hebt opgemaakt en die tekst wordt niet bijgewerkt als u de stijl Company universeel

wilt bijwerken.

U hebt nu de tekenstijl gemaakt.
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10 Klik op OK om het dialoogvenster Nieuwe tekenstijl te sluiten. De nieuwe stijl

Company verschijnt in het deelvenster Tekenstijlen.
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11 Kies Bestand > Opslaan.

' U kunt deze støp overslaøn als u op een laptop zonder numeriek toetsenbord werkt.

Een tekenstijl toepassen

Nu kunt u uw tekenstijl gaan toepassen op geselecteerde tekst die al in het document

is geplaatst. Door tekenstijlen te gebruiken voorkomt u, net als met alineastijlen, dat u



meerdere opmaakkenmerken elke keer handmatig moet aanbrengen bij elk afzonder-
lijk stukje tekst.

1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op pagina 1 om de pagina in uw document-
venster te centreren.

Onder aan de pagina ziet u de woorden'Expedition Tea Company' onder aan de
tweede kolom. Om bij de bedrijfsnaam een consistent uiterlijk te handhaven, gaat u de
tekenstijl Company toepassen.

2 Selecteer met het gereedschap Tekst (r) de woorden'Expedition Tea Company'.

3 Klik in het deelvenster Tekenstijlen eenmaal op de stijl company om deze toe te
passen op deze tekst. U ziet dathet lettertype verandert in dat van de tekenstijl die
u hebt gemaakt.

: glÂss, ceramic, cst-iron, stainless, ud
.r lea titrË, tea bags, t€a sùaineß, rcoops

tea things will make lour tea time

phon€: (206) 463-tt92. Ëc

4 Gebruik het deelvenster Tekenstijlen of de sneltoets om de stijl company toe te
passen op de woorden 'Expedition Tea Company' die nog tweemaal voorkomen
onder aan pagina 3.
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5 Kies Bestand > Opslaan.

Om de stijl Company toe te passen, kunt u ook de sneltoets gebruiken die u zojuist hebt inge-
steld (Ctrl+8 of Command+8).

Tekenstijlen nesten ¡n alineastijlen
om het gebruik van stijlen gemakkelijker en krachtiger te maken, kunt u in InDesign
tekenstijlen nesten in alineastijlen. Met deze geneste stijlen kunt u extra tekenopmaak
aanbrengen bij specifieke delen van een alinea - zoals het eerste letterteken, het tweede
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woord of de derde regel - tegelijk met het aanbrengen van een alineastijl. Hierdoor zijn

geneste stijlen bij uitstek geschikt voor run-in-koppen (waarbij het eerste deel van een

regel of alinea anders is gestileerd dan de rest van de regel of alinea), gestructureerde

alinea's en opgemaakte initialen.

Tekenstijlen maken om te nesten

Om geneste stijlen te gebruiken is het noodzakelijk dat u eerst een tekenstijl maakt en

daarnaeen alineastijl om daarin de tekenstijl te nesten. In deze oefening gaat u twee

tekenstijlen maken die u vervolgens gaat nesten in de al bestaande alineastijl Tea Bod¡

1 Terwijl0sWorking.indd open is, dubbelklikt u op pagina 2 in het deelvenster

Paginat om de pagina in uw documentvenster te centreren.

Als u de lopende tekst niet goed kunt zien, zoomt u in op de eerste alinea onder de

kop 'Black Tea' die begint met'Earl Grey'. Nu gaat u twee geneste stijlen maken om de

naam van de thee te onderscheiden van het land waar de thee vandaan komt. U ziet

dat de naam en het land gescheiden worden door twee dubbelepunten (::), en dat er

een stip (.) staat achter de regio. Deze tekens zijnvanbelang als u straks de geneste

stijlen gaat maken.

2 Selecteer met het gereedschap Tekst (r) de woorden'Earl Grey' in de eerste kolom.

3 In het Regelpaneel klikt u op Besturingselementen tekenopmaak (n) en kiest u

Bold in het menu Tekenstijl. Laat alle andere opties op de standaardinstellingen

staan.

Tekst opmaken door afzonderlijke instellingen toe te passen in plaats van een stijl toe

te passen, wordt lokale opmaakt genoemd. Deze lokaal opgemaakte tekst kan nu als

basis voor een nieuwe tekenstijl dienen'

4 Open zonodig het deelvenster Tekenstijlen door Tekst > Tekenstijlen te kiezen.

5 In het deelvenster Tekenstijlen kiest u Nieuwe tekenstijl in het deelvenstermenu.

Het dialoogvenster Nieuwe tekenstijl wordt geopend waarin de opmaak die u hebt

toegepast wordt weergegeven.

6 In het vak Naam stijl boven in het venster typt u Tea Name om de tekst te om-

schrijven waarop de stijl zal worden toegepast.

7 Selecteer Stijl toepassen op selectie zodatdeze tekenstijl' zodrau deze hebt ge-

maakt, op de geselecteerde tekst wordt toegepast.



) U kunt de ongelooflijk krøchtige geneste-stijlenfunctie gebruiken om binnen een alinea au-
tomatisch verschillende soorten opmøak volgens een specifiek patroon toe te pøssen. In een in-
houdsopgøve bijvoorbeeld, kunt u hiermee automatisch yet op de tekst toepassen, de reeksspatië-
ring in het vubeken wijzigen (de stippen die de witruimte tussen de tekst en het paginanimmer
vullen) en het lettertype en de kleur van het pøginanummer wijzigen.

Om de naam van de thee iets beter te laten uitkomen, gaat u nu de kleur van zwart in
donkerrood veranderen.

I Klik aan de linkerkant van het paneel op Tekenkleur.

9 Bij de Tekenkleur-instellingen die rechts in het dialoogvenster verschijnen, selec-
teert u de donkerrode kleur (C=43 M=100 Y=100 K=30).

10 Klik op OK om het dialoogvenster Nieuwe tekenstijl te sluiten. U ziet dat de nieuwe
stijl Tea Name in het deelvenster Tekenstijlen verschijnt.
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Nu gaat u een tweede tekenstijl maken om te nesten.

11 Selecteer de tekst'Sri Lanka', rechts van de tekst'Earl Grey' die u zojuist hebt opge-

maakt. Maak deze tekst op met Adobe Caslon Pro ltalic.

12 Herhaal de stappen 4 tot en met 7 om een nieuwe tekenstijl te maken met de naam

Country. Wanneer u klaar bent, ktikt u op OK om het dialoogvenster Nieuwe teken-

stijl te sluiten. De nieuwe stijl Country verschijnt in het deelvenster Tekenstijlen.

13 Kies Bestand ) Opslaan.

U bent erin geslaagd twee nieuwe tekenstijlen te maken, waarmee u nu, samen met de

al bestaande alineastijl Tea Body, uw geneste stijl gaat maken en toepassen.

Een geneste stijl maken

\Manneer u een geneste stijl maakt in een bestaande alineastijl, maakt u eigenlijk een

tweede serie regels die InDesign moet uitvoeren bij het opmaken van een alinea. In

deze oefening gaat u een geneste stijl in de Tea Body-stijl inbouwen. U gebruikt hierbij

de twee tekenstijlen die u in de vorige oefening hebt gemaakt.

1 Dubbelklik zonodig op pagina 2 in het deelvenster Pagina's om de pagina in uw

documentvenster te centreren.

2 Als het deelvenster Alineastijlen niet zichtbaar is, kiest u Tekst > Alineastijlen.

3 In het deelvenster Alineastijlen dubbelklikt u op de stijl Tea Body om het dialoog-

venster Opties alineastijl te openen.

4 In de categorieën aan de linkerzijde van het dialoogvenster selecteert u Initialen en

geneste stijlen.

) Behalve geneste stijlen kent InDesign geneste regelstijlen. Hiermee kunt u opmaak specifice-

ren voor afzonderlijke regels in een ølinea - zoals een initiaal gevolgd door kleinkøpitalen, wat

vøøk gebruikt wordt bij de leaà-ølineø's van tijdschri.ftartikelen. AIs de tekst of andere opmaak

wordt gewijzigd en de tekst anders doorloopt, stelt InDesign de opmaak zo bij dat deze alleen de

gespecificeerde regels bevøt. U vindt de bedieningselementen voor het maken vøn geneste regel-

stijlen in het pøneel Initiølen en geneste stijlen van het dialoogvenster Opties tekenstijlen.
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5 In het gedeelte Geneste stijlen klikt u op de knop Nieuwe geneste stijl om een nieu-
we geneste stijl te maken. De stijl [Geen] verschijnt.

6 Klik op de stijl fGeen] om een menu te openen. Selecteer Tea Name; dit is de eerste
geneste stijl in de sequentie.

7 Klik op de woorden'tot en met'om nog een menu te openen. Dit menu bevat
slechts twee keuzen: tot en met en maximaal. l) gaatdeze stijl instellen tot aan de
eerste dubbelepunt (:) achter Earl Gre¡ dus selecteert u maximaal.

I Klik op het cijfer I naast maximaal om een tekstvak te openen waarin u een getal
kunt typen. Dit getal definieert op hoeveel elementen de stijl wordt toegepast (tot
en met of maximaal). Hoewel er twee dubbelepunten staan, hoeft u slechts naar de
eerste dubbelepunt te verwijzen, dus laat u deze optie op de standaardinstelling I
staan.

9 Klik op woorden om nog een tekstvak en een menu te openen. Klik op de menu-
knop rechts van het tekstvak om een menu te openen dat meerdere elementen be-
vat waarop de stijl zal worden toegepast, waaronder zinnen, tekens en spaties. Hier
wilt u nu geen gebruik van maken. In plaats daarvan wilt u een dubbelepunt (:).
Klik nogmaals in het tekstvak om het menu te sluiten en typ : (een dubbelepunt) in
het vak.
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10 Selecteer zonodig Voorvertoning en verplaats het dialoogvenster Opties alineastijl

zodalvde tekstkolommen kunt zien. U ziet dat alle namen van de thee vet en don-

kerrood zijntol (maar niet tot en met) de dubbelepunt' Klik op OK.

11 Kies Bestand ) Opslaan.

Een tweede geneste stijltoevoegen

Nu gaat u nog een geneste stijl toevoegen, maar eerst kopieert u een stip van de pagina.

Binnen de geneste stijl die u gaat maken, vindt de omslag in de opmaak plaats op het

moment dat er een stip staat - maar u kunt geen stip typen in een dialoogvenster, van-

daar dat u deze zal moeten plakken.

1 In de eerste kolom onder 'Black Tea', navigeert u naar de stip achter 'Sri Lanka'.

Selecteer de stip en kies Bewerken > Kopiëren.

2 Dubbelklik in het deelvenster Alineastijlen op de stijl Tea Body. In het gedeelte

Initialen en geneste stijlen van het dialoogvenster Opties alineastijl, klikt u op de

knop Nieuwe geneste stijl om nog een nieuwe geneste stijl te maken.

3 Herhaal de stappen 6 tot en met 10 van'Een geneste stijl maken' om uw nieuwe

geneste stijl met de volgende opmaak te maken:

o Bij de eerste optie kiest u Country.

. Bij de tweede optie kiest u Maximaal.



. De derde optie laat u staan op de standaardinstelling L

' Bij de vierde optie voert u de stip in door de gekopieerde stip te plakken (Bewer-
ken > Plakken).

4 Verplaats zonodig het dialoogvenster Opties alineastijl zodatukunt zien dat alle
namen van de landen zijn gecursiveerd. De twee dubbelepunten tussen de thee-
naam en het land zijn echter ook gecursiveerd.

De gecursiveerde dubbelepunten gaat u oplossen door nog een geneste stijl te maken
die [Geen] op de dubbelepunten toepast.
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5 Klik op de knop Nieuwe geneste stijl om nog een geneste stijl te maken.

6 Herhaal de stappen 6 tot en met 9 van 'Een geneste stijl maken' om uw nieuwe
geneste stijl te maken met de volgende opmaak:

. Bü de eerste optie kiest u [Geen].

¡ Bij de tweede optie kiest u Tot en met.

r Bijde derde optie typtu2.

. bij de vierde optie typt u : (dubbelepunt).

Nu hebt u wel een geneste stijl, maar voor de juiste plaats in de sequentie moet deze
tussen de geneste stijlen Name en Country worden geplaatst.

7 Terwijl de stijl lGeen] is geselecteerd, klikt u eenmaal op de pijl-omhoog om deze
stijl tussen de andere twee te plaatsen.
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8 Klik op OK om deze veranderingen uit te voeren. U bent nu klaar met het maken

van een reeks geneste stijlen waarmee de tekenstijlen Tea Name en Country worden

toegepast op alle alinea's die zijn opgemaakt met de alineastijl Tea Body.

9 Kies Bestand > Opslaan.

Objectstijlen maken en toepassen
Met objectstijlen kunt u bij illustraties en kaders opmaak aanbrengen en universeel

bijwerken. Deze opmaakkenmerken, waaronder vulling, lijn, transparantie en tekst-

omloopopties, zorgen voor een consistenter ontwerp en versnellen eentonige produc-

tietaken.

Een objectstijlmaken
In dit onderdeel gaat u een objectstijl maken en toepassen op de zwarte cirkels met de

etp-symbolen op pagina 2. ('Etp'betekent Ethical Tea Partnership.) U gaat de nieuwe

objectstijl baseren op de opmaak van de zwaÍte cirkel. Dus u gaat eerst bij de zwarte

cirkel een schuine rand aanbrengen en de kleur veranderen; daarnakunt u de nieuwe

stijl definiëren.

1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op pagina 2 om de pagina in uw document-

venster te centreren,

2 Selecteer het gereedschap Zoom ({ ) in de gereedschapset en vergroot de weergave

om het etp-symbool naast Earl Grey beter te kunnen zien.
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in rich Ceylon tea.

Tca Chai :: Sri Lanka' Green
with strcng Indian spices such as

Cloves Coriande r, Cumin
Lemoncumln



om het symbool op te maken, gaat u het vullen met een donkerrode kleur en past u
een Schuine kant binnen-effect op de cirkel toe. om dezetaakte vergemakkelijken,
zijn de tekst en de cirkels van alle etp-symbolen op afzonderlijke lagen geplaatst - de
tekst op de laag Etp Type en de cirkels op de laag Etp Circle.

3 Kies venster ) Lagen om het deelvenster Lagen weer te geven. Klik op het lege vak
naast de laag Etp Type om een vergrendelpictogram (l) te tonen. Hierdoor wordt
de laag vergrendeld zodat a niet per ongeluk de tekst kunt wijzigen terwijl u het ob-
ject bewerkt.

4 Klik met het gereedschap Selecteren op het zwarte etp-symbool naast Earþ Grey.

5 Verander in het deelvenster Stalen zowel de lijnkleur als de vullingkleur in donker-
rood (C=43 M=100 Y=100 K=30).

ln*t Grey::
aroma that p
A correct bal

Earl Grey::
roma that p

correct bal
6 Kies object > Effecten > Schuine rand en reliëf. Kies'schuine kant binnen'in

het menu Stijl onder Structuur als deze nog niet is geselecteer d. Zorgdat de optie
Voorvertoning is geselecteerd en verplaats dan het dialoogvenster Effecten opzij
zodat de cirkel zichtbaar is.

7 '\p 0p2 in het vak Formaat om de vorm van de schuine rand te veranderen. Laat
de andere opties ongewijzigd.

ffi

+ Lagen

Schakelt vergrendeling ¡n/uir (laaq kan
worden bewerkt åls het vakje

typeF
Þ
Þ ¡s)

I lågen

I
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I c-7sM=lsy=rook=io

I c=92 M=7r Y=3¿ k=9
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I Klik op OK. Het symbool heeft nu een reliëf.

Nu kunt u de objectstijlgaan maken.

) Net als met alinea- en tekenstijlen, kunt u een objectstijl op een andere objectstijl baseren.

Wijzigingen die in de Gebaseerd op-stijl worden aangebrøcht worden bíjgewerkt bij alle objecten

die op die stíjl zijn gebøseerd. (Uniekekenmerken van stijlen die gebaseerd zijn op øndere stijlen
blijven behouden.) De bedieningselementen voor het bøseren van een stijl op een øndere stijl,
vindt u in het paneel Algemeen vøn het dialoogvenster Nieuwe objectstijl

9 Kies Venster > Objectstijlen om het deelvenster Objectstijlen te openen.

Houd het etp-symbool geselecteerd om hierop de opmaak van de nieuwe objectstijl te

baseren.

10 In het deelvenster Objectstijlen kiest u Nieuwe objectstijl in het deelvenstermenu.

Het dialoogvenster Nieuwe objectstijl wordt geopend waarin opmaakopties staan

die in de stijl kunnen worden opgenomen.

11 TTp ETP Symbol in het vak Stijlnaam boven in het dialoogvenster om het doel van
de stijl te omschrijven.

12 Selecteer Stijl op selectie toepassen om deze nieuwe objectstijl toe te passen op de

cirkel die u zojuist hebt opgemaakt. Als u deze optie niet selecteert, verschijnt de

stijl weliswaar in het deelvenster Objectstijlen , maat wordt niet automatisch toege-
past op de cirkel die u hebt opgemaakt, en de cirkel wordt niet bijgewerkt wanneer
u de stijl ETP Symbol universeel zou bijwerken.

+obiecrst¡jlen nry3
f6eenl+ ,

[Ge€nl

lSae¡saf beeld ¡ñ9skÀderl

lEas¡rtekstkaderl

rl .r'tr l+ Eil T .,:l

E
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286 LES 8

Werken met stijlen

De selectievakjes aan de linkerzijde van dit dialoogvenster geyen aan welke kenmerken
zullen worden toegepast wanneer deze stijl wordt gebruikt. U gaat nu enkele kenmer-
ken kiezen om de stijl ETP Symbol nog iets aan te passen.

13 Om een slagschaduw aan de stijl toe te voegen, klikt u op het kenmerk Slagschaduw

om dit te selecteren en zijn optie aan te vinken. De Slagschaduw-instellingen ver-
schijnen rechts in het dialoogvenster.

14 Bij de Slagschaduw-instellingen specificeert u de volgende opmaak:

o X-verschuiving:0p7.

r Y-verschuiving:0p7.

øtkt Þtßu. r.rfH€.

qn
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@@
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Formmtl
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Ru¡s:
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o Formaat:0p4.

¡ Zorgdat de kleurstaal naast het menu Modus zwart is. Dit is de schaduwkleur.

15 Klik op OK om het dialoogvenster Nieuwe objectstijl te sluiten. De nieuwe stijl ETP

Symbol verschijnt nu in het deelvenster Objectstijlen.

16 Kies Bestand > Opslaan.

) Wønneer u een stijl wijzigt, worden de tekst, de tabel of het object waarop de stijl is toegepast

øutomatisch bijgewerkt. Als u bij een specifieke instantie van tekst, een tøbel of een object de stijl
niet wilt laten bijwerken, kunt u de koppeling ervan met de stijl verbreken. Elk deelvenster stijlen
(Alineastijlen, Tekenstijlen, Celstijlen enzovoort) bevat een opdrøcht Koppeling met stijl verbre-

ken in het deelvenstermenu.

Een objectstijl toepassen

Nu gaat u uw nieuwe objectstijl op de andere cirkels op pagina 2 toepassen. Door de

objectstijl toe te passen verandert de opmaak van de cirkels automatisch; u hoeft niet

handmatig de kleur, de schaduw en het reliëfeffect bij elke cirkel afzonderlijk aan te

brengen.

1 Dubbelklik in het deelvenster Paginat op pagina 2 om de pagina in uw document-

venster te centreren.

2 Selecteer met het gereedschap Selecteren ( tt ) de tweede cirkel en klik dan op de stijl
ETP Symbol in het deelvenster Objectstijlen. De cirkel krijgt precies dezelfde op-

maak als de eerste cirkel die u hebt opgemaakt.

3 Om het proces te versnellen, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op alle cirkels op

pagina 2. Pas dan de stijl ETP Symbol op de gehele selectie toe.

,
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4 Kies Bestand > Opslaan.

Tabel- en celst¡jlen maken en toepassen
Met Tabel- en celstijlen kunt u moeiteloos tabellen consistent opmaken, net als bij het
stileren van tekst met alinea- en tekenstijlen. Met tabelstijlen kunt u de visuele ken-
merken van de tabel bepalen, zoals de tabelrand, ruimte voor en na de tabel, rij- en

kolomlijnen en wisselende vulpatronen. Met celstijlen kunt u celinzet, verticale uit-
vulling, lijnen en vullingen bij afzonderlijke cellen, en diagonale lijnen instellen. Meer
informatie over het maken van tabellen vindt u in les 10, 'Tabellen maken'.

In deze oefening gaat u een tabelstijl en twee celstijlen maken en deze toepassen op ta-
bellen in het lesdocument, zodat de verschillende omschrijvingen van thee duidelijker
worden onderscheiden.

Celstijlen maken

Eerst gaat u celstijlen maken voor de koptekstrij en bodyrijen van de tabel onder aan
pagina 2. Straks gaatu deze twee stijlen nesten in de stijl Table, net zoals u eerder in
deze les tekenstijlen in alineastijlen hebt genest.

1 Dubbelklik zonodig op pagina 2 in het deelvenster Pagina's om de pagina in uw
documentvenster te centreren.

2 Sleep met het gereedschap Zoom (.\) rondom de tabel onder aan de pagina zodat u
deze goed kunt zien.

3 Selecteer met het gereedschap Tekst (r) de eerste twee cellen in de koptekstrij die
de woorden'Tea' en'Finished Leaf' bevatten.

4 Kies Tabel > Celopties > Lijnen en vullingen. Selecteer onder Celvulling bij Kleur
delichtgelekleur (C = 4M = 15Y = 48 K = 0). Klikop OK.

White

Green

Oolong

Bl¿ck

Soft, grayish white

Dull to brilliant green

Blackish or greenish
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Tekst

-

!cË4 M=15 Y=4.. r¡nt, F.irodx--
Celvulling

ü Vulllns overdrukken

Kleur:

en kolommetr

Tinttussenrulmtei : 10096

! VooPertoning @æ

Cellün

Type:

Tint¡

Dikte:

Kleur:

Kleur tussenrulmte:

C Llln overd¡ukken
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5 Terwijl de cellen nog zijn geselecteerd, kiest u Venster > Tekst en tabellen > Celstij-

len om het deelvenster Celstijlen te openen.

6 Houd de tabelcellen geselecteerd. Kies Nieuwe celstijl in het deelvenstermenu Cel-

stijlen.

De celopmaak die u hebt toegepast wordt in het vak Stijl-instellingen weergegeven'

Aan de linkerzijde van het dialoogvenster zielu meer opties voor celopmaak. In deze

oefening gaat u echter alleen de gewenste alineastijl instellen om te gebruiken bij de

tekst in de koprij.

7 '\p Table Head in het vak Naam stijl boven in het dialoogvenster Nieuwe celstijl.

8 Kies Head4 in het menu Alineastijl. Deze alineastijl was al in het document ge-

maakt. Klik op OK.

Nieuwe (elstijl

Naem stlll:

Aloemaen

Head

Stijllnfo

Cebaseerd op:

Snehoêlsi

St¡ll-l¡slell¡ngen:

Alin€estlllen

Atneasti¡t, Í tte¡dl----- ---Fl

I Vooruefronlng (-Ã;;;¡;;Ð@



Nu gaat u een nieuwe celstijl voor de bodyrijen maken.

9 Selecteer met het gereedschap Tekst (r) de eerste twee cellen van de tweede rij van
de tabel die de woorden 'White' en'Soft, grayish white'bevatten.

10 Kies Nieuwe celstijl in het deelvenstermenu Celstijlen.

11 TTp Table Body Rows in het vak Naam srijl.

12 Kies Table Body in het menu Alineastijl. Deze alineastijl was al in het document
gemaakt.

13 Klik op OK. De twee nieuwe celstijlen verschijnen in het deelvenster Celstijlen.
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Body Rows
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14 Kies Bestand > Opslaan.



Een tabelstijl maken

Nu gaat u een tabelstijl maken die niet alleen het uiterlijk van de gehele tabel stileert,

maar ook de twee celstijlen die u zojuist hebt gemaakt toepast op de kopregel en de

bodyrijen.

1 Terwijl de tabel goed zichtbaar is op het scherm, selecteert u het gereedschap Tekst

(r). Klik om ergens in de tabel een invoegpunt te plaatsen.

2 Kies Venster > Tekst en tabellen > Tabelstijlen. Kies Nieuwe tabelstijl in het deel-

venstermenu Tabelstijl.

3 Typ Tea Table in het vak Naam stiil.

4 Onder Celstijlen kiest u de volgende opties:

o Table Head in het menu Koptekstrijen.

o Table Body Rows in het menu Bodyrijen.

Nu gaat u de tabelstijl instellen om wisselende rijkleuren in de bodyrijen toe te passen.

5 Selecteer Vullingen in de lijst aan de linkerkant van het dialoogvenster Nieuwe ta-

belstijl. Kies Om de andere rij in het menu Wisselend patroon. De opties voor Wis-

selende rijen verschijnen.

6 Kies de volgende opties bij Wisselend:

o Selecteerbij Kleurde lichtgelekleur (C = 4 M = 15Y = 48 K = 0).

' TYP 30olo bij Tint.

Koptekstrijen:

voêttekstrijen:

Sodyr¡J€n:

Table
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7 Klik op OK. De nieuwe tabelstijl Tea Table verschijnt in het deelvenster Tabel-
stijlen.

I Kies bestand > Opslaan.

Een tabelstijl toepassen

Nu gaat u de tabelstijl die u zoiuist hebt gemaakt toepassen op de twee tabellen in het
document.

1 Terwijl de tabel goed zichtbaar is op het scherm, selecteert u het gereedschap Tekst
(r) en klikt u om ergens in de tabel een invoegpunt te plaatsen.

2 Klik in het deelvenster Tabelstijlen op de stijl Tea Table. De tabel is nu opgemaakt
met de tabel- en celstijlen die u hebt gemaakt.

,[8ãsíc T¡ble¡

+ Tabelst¡jlen

rJ ül El 3 .,:ri

fB¡5lc Î¡ble¡

Tea Tåbl€

Dull to brillianr green

Blackish or greenish

Lustrous black

F¡¡¡¡sneo Lr¡pT¿¡,

Black

Soft, grayish

i

Wh¡te

G*l
Oolong

15

!n jl 3red or brownish

20 mg

Ce¡rg¡¡{e

yellow or pinkish

or¡llwi9h
to brownish



3 Dubbelklik nu op pagina 3 in het deelvenster Pagina's. Klik dan om ergens in de

tabel een invoegpunt te plaatsen.

4 Klik in het deelvenster Tabelstijlen op de stijl Tea Table. De tabel is nu opgemaakt

met de tabel- en celstijlen die u hebt gemaakt.
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Deze tabel ziet er iets anders uit dan de eerste omdat deze tabel geen koptekstrij bevat,

waardoor de celstijl Table Head is genegeerd.

5 Kies Bestand > Opslaan.

Stijlen un¡verseel bijwerken
InDesign kent twee manieren om alinea-, teken-, object-, tabel- en celstijlen bij te wer-

ken. U kunt de stijl zelf openen en de opmaakopties veranderen, net als u zojuist hebt

gedaan bij het creëren van de cel- en tabelstijlen. Omdat er een ouder-kindrelatie be-

staat tussen de stijl en de tekst waarop deze is toegepast, wordt bij een stijlwijziging alle

tekst bijgewerkt met de herziene stijlkenmerken.

De andere manier om stijlen bij te werken is door lokale opmaak te gebruiken om wat

tekst te veranderen en daarna de stijl opnieuw te definiëren op basis van die bijgewerk-

te tekst. In deze oefening gaat u de stijl Head3 veranderen door hierin een lijn onder

op te nemen.

1 TerwijlOsWorking.indd open is, dubbelklikt u op pagina 2 in het deelvenster Pa-

gina's om de pagina in uw documentYenster te centreren. Dubbelklik dan op het

gereedschap Zoom (q) om de weergave te vergroten tot 100o/o.

+Tea Table

+ Tabelstijlen

lg¿s¡c Tablel

TÈ¡ Tåble

Lr uJ hl .ü ,::i



2 Klik met het gereedschap Tekst (r) om een invoegpunt in 'Black rea' in de eerste
kolom te plaatsen.

) Zodra u in grote lijnen weet hoe u wih dat tekst, objecten en tabellen eruitzien, kunt u begin-
nen met het maken en toepassen van stijlen, Vervolgens kunt u, terwijl u experimenteert met het
ontwerp en wijzigingen aanbrengt, gewoon de stijldefiníties bijwerken - waardoor de opmøak
van alle elementen waarop de stijl is toegepast automøtisch wordt bijgewerkt.

3 Kies zonodig Tekst > Alineastijlen om het deelvenster Alineastijlen te tonen. U ziet
dat in het deelvenster Alineastijlen de stijl Head3 is geselecteerd, wat aangeeft dat
deze stijl is toegepast op de geselecteerde tekst.

4 Kies Tekst > Alinea om het deelvenster Alinea te tonen. Kies,A.linealijnen in het
deelvenstermenu.

5 In het dialoogvenster Alinealijnen kiest u Lijn onder in het menu boven in het
dialoogvenster en selecteert u Lijn aan. Zorgdat Voorvertoning is geselecteerd en
verplaats het dialoogvenster zodat u'Black Tea' op uw scherm kunt zien.

6 Maak de lijn op met de volgende instellingen:

o Dikre: t pt.

o Kleur: C= 4M= 15Y=48K= 0.

o Verschuiving:0p2.

Laat alle andere opties op de standaardinstellingen staan.

onder

!c=4 M=15 Y-4...
D LIjn overdrukken

Kleur:

ff L¡n aan

oirte:,!r ¡ ff I

Kolom

.ì

op2

rint: flroør ff
Type:

r-l Tussenruimte overdrukken

!-'ln kader houden

Kleur i I Tint tussenruimtel l

Breedte:

Links inspr¡ngen:

Verschuiving:

Rechts inspringen:

Annulerenfl Vooruertoning æ

7 Klik op OK. Er verschijnt nu een dunne gele lijn onder 'Black Tea',



BT/,CKTEA
Earl Grev :: Sri Lanka ' An unbelievable

h*n thát portends an unbelievable taste.

A correct balance of flavoring that results in
l refreshing true Earl Grey taste.

U ziet dat er een plusteken (+) naast de stijlnaam Head3 in het deelvenster Alineastij-

len verschijnt. Dit betekent dat op de geselecteerde tekst lokale opmaak is toegepast,

die de toegepaste stijl overschrijft. Nu gaat u de alineastijl opnieuw defrniëren zodat de

lokale wijziging wordt toegepast op alle kopregels die eerder waren opgemaakt met de

stijl Head3.

8 Kies Stijl opnieuw definiëren in het deelvenstermenu Alineastijlen. Het plusteken

(+) naast de stijlnaam Head3 is nu verdwenen. Alle kopregels in het document die

waren opgemaakt met de stijl Head3, zijn nu universeel bijgewerkt en geven de ver-

anderde opmaak weer.

Nieuwe alineastijl.
Stijl dupliceren...
Stijl verwijderen...fg¿5is¿linea¡

Eody Text

Heåd2

Heðdl
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Table ßody
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Ltf+&1 ff

Stijlopties...

Overschrijvingen wissen
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Koppeling met stijl verbreken

Al ineastijlen laden...
Al le tekststijlen laden...

Alle ongebruikte selecteren

Nieuwe stijlgroep...
Â1le :',iil rltcepell (rpe 11{:rl

Alle srilqti-reperl slu':.el

Kopiëren naar groep...
Nieuwe groep van stijlen...

Sorteren op naam

Kleine deelve nsterrijen

nieuw definiëren

I Kies Bestand > Opslaan.



' j Door stijlen op de hier beschreven manier opnieuw te definiëren wordt een stijl bijgewerkt
om de nieuwe opmaak te krijgen. U kunt echter ook het omgekeerde doen en ervoor zorgen dat
opmaak die is gewijzigd overeenkomt met een stijl. (Als een selectie níet precies overeenkomt met
zijn stijl, verschijnt er een plusteken naast de stijlnaam.) Elk deelvenster stijlen (Alineastijlen,
Objectstijlen enzovoort) bevøt onderaan een knop Wis overschrijvingen, aangeduid met een pic-
togram en een plusteken. Beweeg uw muis bouen het pictogram zodat u weet hoe u overschrijvin-
gen in de selectie wist.

' ., U kunt het proces van støp I gebruiken voor het opnieuw definiëren vøn elk type stijt op basis
yan lokale opmaøk.

Stijlen laden uit een ander document
Stijlen verschijnen alleen in het document waarin u ze maakt. U kunt echter heel een-
voudig stijlen tussen InDesign-documenten uitwisselen door stijlen te laden - of te im-
porteren - uit andere InDesign-documenten. In deze oefening gaat u uit het voltooide
document OSEnd.indd een alineastijl importeren en toepassen op de eerste alinea
lopende tekst op pagina 3.

1 Terwijl het bestand working.indd open is, dubbelklikt u op pagina 3 in het deel-
venster Pagina's om de pagina in uw documentvenster te centreren.

2 Kies zonodig Tekst > Alineastijlen om het deelvenster Alineastijlen te tonen.

3 Kies Alle tekststijlen laden in het deelvenstermenu Alineastijlen. U kunt kiezen uit
alle tekststijlen van het document O8_End.indd.
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4 In het dialoogvenster Een bestand openen, dubbelklikt u op O8_End.indd in de

map Lesson_O8. Het dialoogvenster Stijlen laden verschijnt. Klik op Alles uitscha-

kelen zodat bestaande stijlen bij het importeren niet worden overschreven.

5 Selecteer de alineastijl Drop Cap Body. Schuif omlaag naar Drop Cap en zorgdat

deze ook is gemarkeerd.

6 Klik op OK om beide stijlen te importeren.

7 Klik met het gereedschap Tekst (r) om een invoegpunt te plaatsen in de eerste

alinea die begint met 'Tea, Tay' en selecteer de nieuwe stijl Drop Cap Body in het

deelvenster Alineastijlen. De eerste 'T'verandert in een donkerrode initiaal.
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Zelf verkennen
In een lang of complex document zult u een grote hoeveelheid stijlen nodig hebben.
Voor een tijdschrift of krant is het gebruikelijk om meer dan 100 stijlen te hebben. Elk
deelvenster stijlen in InDesign biedt meerdere opties voor het organiseren van stijlen.
Terwijl uw lesdocument nog open is, probeert u de alineastijlen te ordenen.

1 Kies Tekst > Alineastijlen om het deelvenster Alineastijlen te openen.

2 Kies Sorteer op naam in het deelvenstermenu Alineastijlen. Dit is de standaard-
instelling waarbij stijlen alfabetisch worden georden<ì.

3 Sleep een stijl omhoog of omlaag in de lijst om te zien hoe u ze kunt rangschikken.

4 Kies Nieuwe stijlgroep in het deelvenstermenu Alineastijlen.

5 In het vak Naam van het dialoogvenster Nieuwe stijlgroep typt u een naam,
bijvoorbeeld Body Styles. Klik op OK.

6 Sleep de stijlen Body Text, Drop Cap Body en Tea Body naar de nieuwe Body
Styles-groep.



Herhalingsvragen
1 Hoe komt het dat u sneller kunt werken als u objectstijlen gebruikt?

2 Wat moet u eerst hebben gemaakt voordat u een geneste stijl kunt maken?

3 Op welke twee manieren kunt u een stijl die u in een InDesign-document

hebt toegepast universeel bijwerken?

4 Hoe importeert u stijlen uit een ander InDesign-document?

Antwoorden op de herhalingsvragen
1 Met objectstijlen bespaart u tijd omdat u een groep opmaakkenmerken bij

elkaar kunt houden die u snel op illustraties en kaders kunt toepassen. Als

de opmaak bijgewerkt moet worden, hoeft u niet elk kader dat met de stijl
is opgemaakt afzonderlijk te veranderen. In plaats daarvan verandert u ge-

woon de objectstijl om alle kaders waarop de stijl is toegepast automatisch

bij te werken.

2 De twee vereisten voor het maken van geneste stijlen zijn dat u eerst een

tekenstijl hebt gemaakt en vervolgens een alineastijl hebt opgezet om

daarin de tekenstijl te nesten.

3 Er zijnin InDesign twee manieren om stijlen bij te werken. De eerste is door
de stijl zelf te openen en veranderingen aan te brengen bij de opmaakopties.

De andere manier is door met lokale opmaak één instantie te veranderen en

vervolgens de stijl opnieuw te definiëren op basis van die instantie.

4 Stijlen importeren is eenvoudig. U kiest de optie Stiilen laden in het menu

van het betreffende deelvenster (Objectstijlen, Tekenstijlen, Alineastijlen,

Tabelstijlen of Celstijlen) en zoekt het InDesign-document waaruit u de stij-
len wilt laden. De stijlen worden vervolgens in het desbetreffende deelvenster

geladen enzijnonmiddellijkbeschikbaar voor gebruik in uw document.



U kunt uw document op eenvoudige wijze verfraaien met

foto's en illustraties die u importeert uit Adobe Photoshop,

Adobe lllustrator of andere grafische toepassingen. Indien deze

geïmporteerde illustraties veranderen, kan InDesign u meedelen
dat er een nieuwere versie yan een illustratie beschikbaar is. lJ
kunt getmporteerde illustraties op elk gewenst mlment bijwerken
ofvervangen.
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Lesoverzicht
In deze les leert u:

o onderscheid maken tussenvectorillustraties enbitmapillustraties;

o gelaagde illustraties uit Adobe Photoshop en Adobe Illustrator plaatsen;

o uitknippaden met illustraties importeren en uitknippaden maken;

o geplaatste bestanden beheren met het deelvenster Koppelingen;

¡ bibliotheken voor objecten gebruiken en maken;

o illustraties importeren met Adobe Bridge.

Deze les duurt ongeveer 60 minuten.



Aan de slag
In deze les gaat u een folder voor een compact disc (cd) samenstellen door illustraties
uit Adobe Photoshop, Adobe Illustrator en Adobe Acrobat te importeren en te behe-
ren. Nadat de inleg is gedrukt en bijgesneden, wordt deze zo gevouwen dat deze in een
cd-doos past.

Deze les bevat stappen die u met Adobe Photoshop kunt uitvoeren als u deze toepas-
sing op uw computer hebt geïnstalleerd.

* Plaats een kopie van de bronbestønden van deze les op uw harde schijf øls u dit nog niet hebt
gedaøn. U vindt debestønden op de cd die is geleverdbij Adobe InDesign CS4 Classroom in a
Book. Zie 'De bestønden yan Classroom in a Book kopiëren' in de inleiding.

1 Om ervoor te zoÍgen dat de voorkeuren en standaardinstellingen van uw Adobe
InDesign CS4-programma overeenkomen met de instellingen die in deze les wor-
den gebruikt, verplaatst u het InDesign-voorkeurenbestand naar een andere map.
Volg hierbij de procedure in 'Het voorkeurenbestand van InDesign opslaan en te-
rugplaatsen' op pagina 2.

2 start Adobe InDesign cs4. om ervoor te zorgen dat de deelvensters en menuop-
drachten overeenkomen met de instellingen die in deze les worden gebruikt, kiest
u Venster > Werkruimte ) [Geavanceerd], en dan kiest u Venster > Werkruimte >
Geavanceerd opnieuw instellen.

3 Kies Bestand > Openen en open het bestand 09_a_Start.indd in de map InDesign-
ClB/Lessons/Lesson-09. Er verschijnt een mededeling dat het document koppelin-
gen bevat naar bronnen die zijn gewijzigd..

4 Klik op Koppelingen niet bijwerken. U gaat de gewijzigde koppelingen verderop in
deze les verhelpen.

5 Indien nodig sluit u het deelvenster Koppelin gen zo dat het de weergave van het
document niet belemmert. Het deelvenster Koppelingen wordt automatisch ge-
opend zodrau een InDesign-document opent dat ontbrekende of gewijzigde kop-
pelingen bevat.

6 Als u wilt zien hoe het voltooide document eruitziet, opent u het bestand 09_b_
End.indd in dezelfde map. U kunt dit document open laten en als leidraad bij uw
werk gebruiken. Wanneer u klaar bent om verder te werken met het lesdocument,
kiest u 09_a_Start.indd in het menu Venster.
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7 Kies Bestand > Opslaan als, noem het bestand O9-cdbook.indd en sla het op in de

map Lesson_09.

C Terwijl u werkt, mag u gerust deelyensters verplaøtsen of de vergroting wijzigen zoals u pret-

tig vindt. Zie 'De vergroting van een document wijzigen' in les 1.

I I I ustraties toevoegen u¡t andere programma's

InDesign ondersteunt een groot aantal veelvoorkomende grafische bestandsinde-

lingen. Dat wil zeggendat u illustraties kunt gebruiken die in allerhande grafische

toepassingen zijn gemaakt. Toch werkt InDesign het beste met andere professionele

grafische Adobe-toepassingen, zoals Photoshop, Illustrator en Acrobat.

Standaard worden geTmporteerde illustraties gekoppeld. Dit betekent dat InDesign een

voorvertoning van het grafische bestand in uw lay-out weergeeft zonder het hele grafi-

sche bestand daadwerkelijk naar het InDesign-document te kopiëren.

Het koppelen van grafische bestanden heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste

bespaart u schijfruimte, vooral wanneer u dezelfde illustratie in veel InDesign-

documenten gebruikt. Ten tweede kunt u een gekoppelde illustratie bewerken in het

programma waarmee het is gemaakt en vervolgens de koppeling in het InDesign-

deelvenster Koppelingen bijwerken. Door een gekoppeld bestand bij te werken, blijven

de huidige locatie en instellingen van het grafische bestand gehandhaafd, zodat u dat

werk niet opnieuw hoeft te doen.

Alle gekoppelde grafische bestanden en tekstbestanden worden in het deelvenster

Koppelingen weergegeven. Dit deelvenster bevat knoppen en opdrachten voor het



beheren van koppelingen. Wanneer u de definitieve uitvoer creëert met PostScript of
Portable Document Format (PDF), gebruikt InDesign de koppelingen om het hoogste
kwaliteitsniveau te produceren dat beschikbaar is in de originele, extern opgeslagen
versies van de geplaatste illustraties.

Vector- en b¡tmapillustraties vergelijken
Met de tekengereedschappen van Adobe InDesign en Adobe Illustrator maakt u vec-
torillustraties; vormen die op wiskundige expressies zijn gebaseerd. Vectorillustraties
bestaan uit vloeiende lijnen die hun scherpte behouden wanneer ze worden vergroot.
Ze ziin geschikt voor illustraties, tekst en grafische illustraties zoals logo's die vaak in
verschillende formaten worden geschaald.

Bitmapafbeeldingen zijn gebaseerd op een raster van pixels en worden gemaakt met
beeldbewerkingstoepassingen zoals Adobe Photoshop. Wanneer u met bitmapafbeel-
dingen werkt, bewerkt u pixels in plaats van objecten of vormen. omdat bitmapillu-
straties subtiele gradaties in schaduw en kleur kunnen weergeven, zijn ze geschikt voor
continuous-tone afbeeldingen, zoals foto's of illustraties die in tekentoepassingen zijn
gemaakt. Een nadeel van bitmapillustraties is dat ze minder scherp worden en gekar-
telde randen krijgen wanneer ze worden vergroot. Bovendien is de bestandsomvang
van bitmapafbeeldingen meestal groter dan van een vergelijkbaar vectorbestand.

Logo getekend als vectorillustratie (linkÐ en gerasterd øls bitmapillustratie (rechts).

Meestal gebruikt u vectortekengereedschappen om illustraties of tekst te maken met
scherpe lijnen die bij elke vergroting scherp blijven, zoals een logo dat zowel op een
visitekaartje als op een poster wordt gebruikt. U kunt vectorillustraties maken met het
tekengereedschap van InDesign, maar misschien gebruikt u liever het grotere aanbod
aan vectortekengereedschappen dat in Illustrator beschikbaar is. U kunt Photoshop
gebruiken om bitmapafbeeldingen te maken met de zachtelijnen van geschilderde of
fotografische illustraties en om speciale effecten aan te brengen bij lijntekeningen.
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Koppelingen naar geïmporteerde bestanden beheren

Toen u het lesbestand opende, zagv eenwaarschuwing over problemen met de gekop-

pelde bestanden. U gaat deze problemen oplossen met het deelvenster Koppelingen,

dat volledige informatie bevat over de status van alle gekoppelde tekstbestanden en

grafische bestanden in uw document.

U kunt het deelvenster Koppelingen gebruiken om geplaatste illustraties oftekstbe-

standen op vele andere manieren te beheren, zoals tekst of illustraties bijwerken of

vervangen. Alle technieken die u in deze les leert over het beheren van gekoppelde be-

standen, zijn evenzeer van toepassing op grafische bestanden als op tekstbestanden die

u in uw document plaatst.

Geïmporteerde afbeeldingen ¡dentifi ceren

Aan de hand van twee verschillende technieken waarbij u het deelvenster Koppelingen

gebruikt, gaat u enkele afbeeldingen identificeren die al in het document zijn geÏm-

porteerd. Verderop in deze les gaat u het deelvenster Koppelingen ook gebruiken om

geTmporteerde illustraties te bewerken en bij te werken.

1 Centreer pagina 4 in uw documentvenster door deze in het paginavak onder aan

het documentvenster te kiezen.

t({ )il

2 Als het deelvenster Koppelingen niet zichtbaar is, kiest u Venster > Koppelingen.

3 Selecteer met het gereedschap Selecteren ( lt) de logotekst Orchard of Kings op pa-

gina 4, de meest rechtse pagina van de eerste spread.U ziet dat de bestandsnaam

van de illustratie, 09-i.ai, in het deelvenster Koppelingen wordt gesele cteerd zodra

u de illustratie in de lay-out selecteert.

Nu gaat u het deelvenster Koppelingen gebruiken om een illustratie in de lay-out te

zoeken.

4 Selecteer 09_g.psd in het deelvenster Koppelingen en klik dan op de knop Ga naar

koppeling ( /+É ). De illustratie wordt geselecteerd en op het scherm gecentreerd.

Dit is een snelle manier om een illustratie te zoeken wanneer u de bestandsnaam

kent.

2

l

5

6

7

A.Mårter
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Af beeldingen importeren en wijzigen
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Deze technieken voor het identificeren en lokaliseren van gekoppelde illustraties ziin
handig tijdens deze les en wanneer u met een groot aantal geimporteerde bestanden
werkt.

I nformatie over gekoppelde besta nden weergeven
Het deelvenster Koppelingen is in InDesign cs4 opnieuw vormgegeven om eenvou-
diger met gekoppelde illustratie- en tekstbestanden te werken en om meer informatie
over gekoppelde bestanden weer te geven.

1 Als het deelvenster Koppelingen niet zichtbaar is, kiest u venster > Koppelingen.
Als u zonder te schuiven niet alle namen van de gekoppelde bestanden kunt zien,
sleept u de horizontale scheidingsbatk in het deelvenster Koppelingen en vergroot
u de bovenste helft van het deelvenster zodat alle koppelingen zichtbaar zijn.

) U kunt het deelvenster Koppelingen uit zijn deelvenstergroep losmaken door zijn tøb nøar een
Ieeg gedeelte van het documentvenster te slepen. Vervolgens kunt u het formaøt yan het deelven-
ster in horizontale ofverticale richting wijzigen door de rechter benedenhoek vøn het deelvenster
te slepen.
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2 Selecteer de koppeling 09_g.psd. In het gedeelte Koppelingsinfo in de onderste helft

van het deelvenster wordt informatie over de geselecteerde koppeling weergegeven.

3 Klik op het driehoekje Selecteer volgende koppeling in de lijst (>) om informatie

over het volgende bestand in de lijst in het deelvenster Koppelingen, O9-f.pdf te

bekijken. Op deze manier kunt u snel alle koppelingen in de lijst bekijken. Momen-

teel wordt bij alle koppelingen in de Status-kolom een waarschuwingspictogram

(fü) weergegeven. Dit pictogram geeft een koppelingsprobleem aan, dat u later gaat

verhelpen. Nadat u de koppelingsinformatie hebt bekeken, klikt u op de knop Kop-

pelingsinformatie tonen/verbergen ( v ) boven de Koppelingsinfo om het gedeelte

Koppelingsinfo te verbergen.

Standaard worden bestanden in het deelvenster Koppelingen zo gesorteerd dat boven-

aan de bestanden staan die moeten worden bijgewerkt of opnieuw gekoppeld. U kunt

u de bestandslijst op verschillende manieren sorteren'

) U kunt de kolommen in het deelvenster Koppelingen herschikken door kolomkoppen te

slepen.

4 Klik op de kolomkop Naam in het deelvenster Koppelingen. De koppelingenziin

nu alfabetisch geordend. Elke keer dat u op een kolomkop klikt, wisselt de lijst tus-

sen oplopende en aflopende volgorde.

Bestanden weergeven in Verkenner (Windows) of Finder (Mac OS)

Hoewel u in het deelvenster Koppelingen informatie vindt over de eigenschappen en

de locatie van een specifiek bestand, hebt u vanuit dit deelvenster niet direct toegang

tot het besta nð.zelf,U hebt wel direct toegang tot een bestand op uw harde schijf met

de optie Tonen in Verkenner (Windows) of Tonen in Finder (Mac OS) in het deelven-

stermenu Koppelingen.
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1 selecteer 09-g.psd in het deelvenster Koppelingen. Rechtsklik (windows) of
ctrl+klik (Mac os) op de bestandsnaam en kies in het contextmenu Tonen in
verkenner (windows) of Tonen in Finder (Mac os) om de map te openen waar
het gekoppelde bestand momenteel is opgeslagen. Deze functie is handig om docu-
menten op uw harde schijf te zoeken en ze bijvoorbeeld een nieuwe naam te geven.

2 sluit het venster en klik op het document om terug te keren naar InDesign.

Gereviseerde illustraties bijwerken
Zells nadat u tekstbestanden of graflsche bestanden in uw InDesign-document hebt
geplaatst, kunt u andere toepassingen gebruiken om die bestanden te wijzigen. Het
deelvenster Koppelingen geeft aan welke bestanden buiten InDesign zijn gewijzigd en
biedt u de mogelijkheid uw document bij te werken met de laatste versies van deze be-
standen.

u ziet in het deelvenster Koppelingen een waarschuwingspictogram (A) bij het be-
stand 09-i.ai, dat aangeeft dat het origineel is gewijzigd. Dit bestand heeft, samen met
enkele andere, het waarschuwingsbericht veroorzaakttoen u dit document de eerste
keer opende. u gaat de koppeling naar dit bestand bijwerken zodat het InDesign-
document de actuele versie gebruikt.

1 Klik in het deelvensrer Koppelingen op het driehoekje (Þ ) links van het bestand
09-i.ai om twee instanties van het geimporteerde bestand weer te geven. Selecteer
het bestand 90-i.ai dat op pagina 4 staat en klik op de knop Ga naar koppeling
( ae ). Deze stap is niet nodig om een koppeting bij te werken, maar het is een
snelle manier om te controleren welk geimporteerd bestand u gaat bijwerken.
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Þ U kunt in het deelvenster Koppelingen op het paginanummer rechts van een koppelingsnøam

ktikken om naør de koppeling te gaan en deze in het documentvenster te centreren.

2 Klik op de knop Koppeling bijwerken (+Ë). De afbeelding in het document ver-

andert en geeft nu de nieuwere versie weer.

I AlIe knoppen øan de onderzijde vøn het deelvenster Koppelingen zijn ook beschikbaar als op-

drøchten in het deelvenstermenu Koppelingen.

3 Selecteer de andere bestanden waarbij een waarschuwingspictogram (¡[) wordt

weergegeven en klik op de knop Koppeling bijwerken. Houd Shift ingedrukt als u

meerdere aaneengesloten bestanden wilt selecteren om die in één stap bij te wer-

ken, of Ctrl+klik (Windows) of Command+klik (Mac OS) als u niet-aaneengeslo-

ten bestanden in het deelvenster Koppelingen wilt selecteren.

Nu gaat u de afbeelding van de handen op de eerste spread (pagina's 2-4) vervangen

door een gewijzigdeafbeelding. Met de knop Opnieuw koppelen gaat u de koppeling

aan een andere afbeelding toewijzen.

4 Ga naar de pagina's 2-4 (de eerste spread) en kies Weergave > Spread in venster

passen.

5 Selecteer met het gereedschap Selecteren ( h ) de afbeelding O9-h.psd, de foto van

de twee handen op pagina 4.Zodrade bestandsnaam in het deelvenster Koppelin-

gen is geselecteerd, weet u dat u de juiste afbeelding hebt geselecteerd.

6 Klik in het deelvenster Koppelingen op de knop Opnieuw koppelen (e-s)'

7 Blader naar het bestand O9-j.psd in de map Lesson-09 en klik op Openen. De

nieuwe versie van de afbeelding (die een andere achtergrond heeft) vervangt de ori-

ginele afbeelding en het deelvenster Koppelingen wordt bijgewerkt met de nieuwe

koppeling.

I Klik in een leeg gebied van het plakbord om alle objecten in de spread te deselec-

teren.

9 Kies Bestand > Opslaan.



) In het deelvenstermenu Koppelingen kunt u Deelvensteropties kiezen en de kolommen en in-
formatie die in het deelvenster worden weergegeven aanpassen. Nadat u kolommen hebt toege-
voegd, kunt u de grootte en de positie ervan bijstellen.

De koppelingsstatus in het deelvenster
Koppelingen bekijken
Een gekoppelde illustratie kan op de volgende manieren in het deelvenster
Koppelingen verschijnen:

. Brj een volledig bijgewerkte illustratie worden alleen de bestandsnaam en de
pagina in het document weergegeven.

. B¡j een gewijzigd bestand wordt een gele driehoek met een uitroepteken
(¡fr) weergegeven. Dit waarschuwingsp¡ctogram betekent dat de versie
van het bestand op schijf recenter is dan de versie in uw document. Dit
pictogram zal bijvoorbeeld verschijnen als u een photoshop-illustratie in
lnDesign importeert waarna een andere gebruiker de originele afbeelding in
Photoshop bewerkt en opslaat.

o BU een ontbrekend bestand wordt een rode achthoek met een vraagteken
(f,) weergegeven. Het bestand staat niet meer op de locatie waarvan deze
oorspronkelijk was geïmporteerd, maar bevindt zich mogelijk ergens anders.
Dit kan gebeuren als iemand een origineel bestand naar een andere map
of server verplaatst nadat het in een lnDesign-document is geimporteerd.
u kunt alleen weten of een ontbrekende illustratie volledig up-to-date is als
u het origineel hebt gevonden. Als u een document afdrukt of exporteert
terwijl dit pictogram wordt weergegeven, wordt daarbij mogelijk niet de
volledige resolutie van het bestand gebruikt.

Uit lnDesign Help

De weergavekwaliteit bijstellen
Nu u alle koppelingen hebt hersteld, kunt u meer illustraties gaan toevoegen. Maar
eerst gaat u de weergavekwaliteit bijstellen van het Illustrator-bestand 09_i.ai dat u
eerder in deze les hebt bijgewerkt.

wanneer u een afbeelding in een document plaatst, maakt InDesign hiervan au-
tomatisch een lage-resolutieversie (proxy) volgens de huidige instellingen in het
dialoogvenster Voorkeuren. Momenteel zijn alle afbeeldingen in dit document lage-
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resolutieproxy's, vandaar dat het lijkt of de afbeelding gekartelde randen heeft. Door

de kwaliteit van de schermwe etgavevan geplaatste illustraties te verminderen, worden

pagina's sneller weergegeven zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit van de defini-

tieve uitvoer. U kunt de mate van gedetailleerdheid regelen die InDesign gebruikt om

geplaatste illustraties weer te geven.

1 In het deelvenster Koppelingen selecteert u het bestand 09-i.ai dat u in de vorige

oefening hebt bijgewerkt (op pagina 4). Klik op de knop Ga naar koppeling (an )

om de illustratie vergroot weer te geven.

2 Rechtsklik (Windows) of Ctrl+klik (Mac OS) op de illustratie Orchard of Kings

en kies dan Weergaveprestaties ) Weergave van hoge kwaliteit in het contextmenu

dat verschijnt. De geselecteerde afbeelding verschijnt met de volledige resolutie.

Gebruik deze methode om de helderheid, weergave of positie van een afzonderlijke

geplaatste illustratie in uw InDesignJay-out te controleren.

Schermweergaye met Normale weergal/e (links) en Weergave van hoge kwalíteit (recht).

3 Kies Weergave ) Weergaveprestaties > Weergave van hoge kwaliteit. Deze instel-

ling verandert de standaard weergavekwaliteit voor het hele document. Alle illu-
straties worden op de hoogste kwaliteit weergegeven.

Op oudere computers of bij ontwerpen met veel geimporteerde illustraties, kan deze

instelling ervoor zorgen dat de schermverversing trager verloopt. Meestal is het aan te

raden uw Weergaveprestaties in te stellen op Normale weergave en zonodig de weerga-

vekwaliteit van afzonderlijke illustraties te veranderen.

4 Kies Bestand > Opslaan.

Werken met uitknippaden
Met InDesign kunt u ongewenste achtergronden uit afbeeldingen verwijderen. In de

volgende oefening gaat u dit proberen. Naast het verwijderen van de achtergrond in

InDesign, kunt u ook paden of alfakanalen maken in Photoshop en deze in een InDe-

signJay-out gebruiken voor het uitsnijden van een afbeelding.
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De afbeelding die u gaat plaatsen heeft een dekkende rechthoekige achtergrond die het
gebied erachter verbergt. U kunt ongewenste delen van een afbeelding verbergen met
een uitknippad - een getekende vectoromtrek die als een masker fungeert. InDesign
kan van vele soorten afbeeldingen uitknippaden maken:

o Als u een pad in Photoshop tekent en deze met de afbeelding opslaat, kan InDesign
er een uitknippad van maken.

o Als u een alfakanaal in Photoshop maakt en deze met de afbeelding opslaat, kan
InDesign er een uitknippad van maken. Een alfakanaal bevat transparante en
ondoorzichtige gebieden en wordt meestal gemaakt bij afbeeldingen die worden
gebruikt voor foto- of videocomposities.

o Als de afbeelding een lichte of witte achtergrond heeft, kan InDesign automatisch
de randen ervan detecteren en een uitknippad maken.

De afbeelding van de peren die u gaat plaatsen, heeft geen uitknippad of alfakanaal,
maar wel een dekkende witte achtergrond die InDesign kan verwijderen.

Een witte achtergrond verwijderen met lnDesign
Nu gaat u de witte achtergrond van de peren in de afbeelding verwijderen. Met de
optie Randen zoeken van de opdracht Uitknippad kunt u een effen witte achtergrond
uit een afbeelding verwijderen. De optie Randen zoeken verbergt gebieden van een aÊ
beelding door de vorm van het kader dat de afbeelding bevat te veranderen en zonodig
ankerpunten toe te voegen.

1 Navigeer naar pagina 7 van uw document door te dubbelklikken op pagina 7 in het
deelvenster Pagina's. Kies Bestand ) Plaatsen en dubbelklik op het bestand 09_c.
psd in de map Lesson_O9.

2 In het deelvenster Lagen controleert u ofde laag Photos is geselecteerd zodat de af-
beelding op die laag verschijnt.

3 Plaats het geladen-illustratiepictogram (l'l) buiten het paarse vierkant - links
van en net onder de bovenrand (let op dat u de aanwijzer niet in het vierkant zelf
plaatst) en klik om een afbeelding van drie peren
op een witte ondergrond te plaatsen. Verander
zonodig de positie van de afbeelding.

4 Kies Object > Uitknippad > Opties. Verplaats
zonodig het dialoogvenster Uitknippad zodat u
de afbeelding van de peren kunt zien.

5 Kies in het menu Type de optie Randen zoeken.

Selecteer zonodig Voorvertoning. De witte ach-
tergrond is bijna helemaal uit de afbeelding ver-
dwenen.



6 Versleep de Drempel-schuifknop en bekijk de afbeelding op pagina 7 tot de Drem-

pelinstelling zo veel mogelijk witte achtergrond verbergt zonder delen van het on-

derwerp (donkerder gebieden) te verbergen. In dit voorbeeld is een Drempelwaarde

van20 gebruikt.

O Als u geen instelling kunt yinden waarmee de achtergrond helemaal wordt verwijderd zonder

het ondirwerp te beinvloeden, steh u een wøarde in wøarbij het onderwerp volledig zichtbaar

btijft samen met kleine stukjes vøn de witte achtergrond. u gaat de resterende witte achtergrond

wegwerken door het uitknippød in de volgende støppen te verfijnen.

De optie Drempel verbergt lichte gebieden van de afbeelding, vanaf wit. Terwijl u naar

rechts sleept om een hogere waarde te kiezen, worden steeds donkerder tinten opgeno-

men in het bereik van tinten die worden verborgen. Probeer geen instelling te vinden

die perfect is afgestemd op de peren. Verderop leert u hoe u het uitknippad kunt ver-

beteren.

7 Versleep de Tolerantie-schuifknop iets naar links tot de Tolerantie -waarde tussen 1

en 1,8 ligt.

De optie Tolerantie bepaalt door hoeveel punten het automatisch gegenereerde kader

wordt gedefrnieerd. Als u naar rechts sleept gebruikt InDesign minder punten zodat

het uitknippad minder nauwkeurig rond de afbeelding past (hogere tolerantie). Door

minder punten op het pad te gebruiken wordt het document weliswaar sneller afge-

drukt, maar kan het ook minder nauwkeurig zijn.

8 Typ in het vak Pad krimpen een waarde die de resterende achtergrondgebieden in-

sluit. In dit voorbeeld is 0p1 (nul pica, éénpunt) gebruikt. Deze optie verkleint de

huidige vorm van het uitknippad uniform en wordt niet beinvloed door de licht-

heidswaarden in de afbeelding. Klik op OK om het dialoogvenster Uitknippad te

sluiten.
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Voor en na toepassen van Pad krimpen van I punt.

9 (Optioneel) U kunt het uitknippad handmatig verfijnen. Selecteer de afbeelding
van de peren met het gereedschap Direct selecteren ( h ). u kunt nu afzonderlijke
ankerpunten slepen en de tekengereedschappen gebruiken om het uitknippad
rondom de peren te bewerken. Bij afbeeldingen met complexe randen geeft u het
document vergroot weer om doeltreffend met de ankerpunten te werken.

10 Kies Bestand ) Opslaan om het bestand te bewaren.

) U kunt Randen zoeken ook gebruiken om een effen zwørte øchtergrond te verwijderen. Selec-
teer in dat geval de optie Omkeren en geef een hoge drempelwaarde op.

Werken met alfakanalen

Wanneer een afbeelding een achtergrond heeft die niet dekkend wit of zwart is, kan
de functie Randen zoeken de achtergrond niet doeltreffend verwijderen. Als u bij
dergelijke afbeeldingen de lichtheidswaarden van de achtergrond verbergt, verbergt
u mogelijk ook delen van het onderwerp waarin dezelfde lichtheidswaard.en worden
gebruikt. In plaats daarvan kunt u de geavanceerde gereedschappen voor achtergrond-
verwijdering van Photoshop gebruiken om transparante gebieden te markeren met
paden of alfakanalen. InDesign kan van deze gebieden een uitknippad maken.

Ø AIs u een Photoshop-bestønd (.psd) pløatst dat bestaat uit een afbeelding op een trønsparante
achtergrond, behoudt InDesign de transparantie onafhanketijk van uitknippaden of affakana-
len. Een trønsparante achtergrond kan vooral høndig zijn wanneer u eeiàfbeetding-met een
zachte of gedoezelde rand plaatst.



Een Photoshop-bestand en alfakanalen importeren
De vorige afbeelding hebt u geTmporteerd met de opdracht Plaatsen. Ditmaal ge-

bruikt u een andere methode: sleep een Photoshop-afbeelding rechtstreeks naar een

InDesign-spread. InDesign kan Photoshop-paden en -alfakanalen direct gebruiken

- u hoeft het Photoshop-bestand niet in een andere bestandsindeling op te slaan. Voor

meer informatie zoekt u naar'afbeeldingen slepen en neerzetten' in InDesign Help.

1 Controleer ofin het deelvenster Lagen de laag Photos is geselecteerdzodat de af-

beelding op die laag verschijnt.

2 Navigeer naar pagina 2 van uw document en kies Weergave ) Pagina in venster

passen.

3 Open in Verkenner (Windows) of Finder (Mac OS) de map Lesson-O9, die het be-

stand 09-d.psd bevat.

Verander de grootte van uw Verkenner-venster (Windows) of Finder-venster (Mac OS)

en uw InDesign-venster zodatuzowel de lijst met bestanden op het bureaublad als het

InDesign-documentvenster kunt zien. Zorg ervoor dat de linker onderkant van pagina

2 zichtbaar is in uw documentvenster.

4 Sleep het bestand O9-d.psd naar pagina 2 in het InDesign-document en plaats het

op het plakbord. Gebruik dan het gereedschap Selecteren ( h) om de illustratie te

verplaatsen naar de linker benedenhoek van de pagina.
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5 U kunt het InDesign-venster nu weer vergroten. U bent klaar met het importeren
van het bestand.

) Let er bij het pløatsen yan het bestand op dat u het op het plakbordgebied links van pagina 2

neerzet. Als u het op een bestøand kader neerzet, wordt het binnen het køder geplaatst. Mocht
dit gebeuren, døn kiest u Bewerken > Ongedaøn møken en probeert u het nogmaals.
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Photoshop-paden en -alfakanalen bestuderen

In de Photoshop-afbeelding die u zojuist naar InDesign hebt gesleept, hebben de hand
en de achtergrond veel lichtheidswaarden gemeenschappelijk. De achtergrond kan dus
niet eenvoudig worden geisoleerd met de optie Randen zoeken in het dialoogvenster
Uitknippad.

In plaats daarvan gaat u InDesign instellen om een pad ofalfakanaal van Photoshop
te gebruiken. Eerst gaat u het deelvenster Koppelingen gebruiken om de afbeelding
rechtstreeks in Photoshop te openen om te zien welke paden ofalfakanalen de afbeel-
ding al bevat.

Voor de volgende procedure hebt u de volledige versie van Photoshop 4.0 oflater nodig.
De procedure is bovendien gemakkelijker als u over voldoende RAM beschikt om zowel
InDesign als Photoshop open te laten terwijl u werkt. Als uw configuratie niet voldoet
aan deze twee voorwaarden, kunt u de volgende stappen doorlezen zodat ubegrijpt hoe
Photoshop-alfakanalen eruitzien en wat ze doen. U kunt dan weer verder met het vol-
gende onderdeel van deze les.

1 Selecteer in InDesign met het gereedschap Selecteren ( \) de afbeelding O9_d.psd.

2 Als het deelvenster Koppelingen nog niet open is, kiest u Venster > Koppelingen.
De bestandsnaam van de afbeelding is geselecteerd in het deelvenster Koppelingen.

Soms wordt met de knop Origineel bewerken een afbeelding geopend in een øndere toepassing
dan Photoshop of de toepassing waarin de afbeelding is gemaøkt. Sommige installatieprogram-
ma's veranderen tijdens de instøIlatie de instellingen van een besturingssysteem die ervoor zor-
gen dat bepaøIde bestanden met bepaalde toepassingen zijn geassocieerd. De opdracht Origineel
bewerken gebruikt deze instellingen die bestønden met programmø's associëren. Raadpleeg de
documentøtie van uw besturingssysteem als u deze instellingen wilt wijzigen.

3 Klik in het deelvenster Koppelingen op de knop Origineel bewerken (..-/ ). Uier-
door wordt de afbeelding geopend in een toepassing waarin deze kan worden

Pagina's I Koppelingen
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bekeken of bewerkt. Deze afbeelding was opgeslagen vanuit Photoshop, dus als

Photoshop op uw computer is geïnstalleerd, start InDesign Photoshop met het ge-

selecteerde bestand.

4 Als een dialoogvenster Ingesloten profrelen komen niet overeen verschijnt terwijl
de afbeelding in Photoshop opent, voert u een van de volgende handelingen uit:

r Als u geen kleurbeheer gebruikt, selecteert u Ingesloten profiel gebruiken (in
plaats van werkruimte).

¡ Als u alle Photoshop- en InDesign-kleurbeheerinstellingen voor uw werk-

schema correct hebt geconfigureerd met accurate lCC-profielen, selecteert u

Documentkleuren omzetten naar werkruimte om de afbeelding correct te re-

produceren in Photoshop.

5 Kies in Photoshop Venster > Kanalen om het palet Kanalen weer te geven of klik
op de palettab Kanalen.

6 Vergroot zonodig het palet Kanalen om behalve de standaard RGB-kanalen ook de

drie alfakanalen (Alpha 1, Alpha 2 en Alpha 3) te kunnen zien.Deze kanalen zijn
getekend met de masker- en tekengereedschappen van Photoshop.

Photoshop -bestand opgeslagen met drie alfakanalen.

7 Klik in het palet Kanalen in Photoshop op Alpha I om te bekijken hoe dat eruitziet.
Klik vervolgens op Alpha 2 en Alpha 3 om ze te vergelijken.

I Kies in Photoshop Venster ) Paden om het palet Paden te openen, ofklik op de

palettab Paden.
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Het palet Paden bevat twee paden, Shapes en Circle. Deze zijn getekend met het
gereedschap Pen (0 ) en andere padgereedschappen in Photoshop. Ze hadden echter
ook in Illustrator getekend en in Photoshop geplakt kunnen zijn.

I Klik in Photoshop in het palet Paden op Shapes om dat pad te bekijken en klik
daarna op Circle.

10 Sluit Photoshop af. U hebt het in deze les niet meer nodig.

Photoshop-alfakanalen gebruiken in lnDesign

U gaat nu terug naar InDesign en oefent hoe u verschillende uitknippaden kunt ma-
ken van de Photoshop-paden en -alfakanalen.

1 Schakel naar InDesign. Zorg ervoor dat het bestand O9_d.psd is geselecteerd op de

pagina; anders selecteert u het nu met het gereedschap Selecteren ( h ) .

2 (Optioneel) Rechtsklik (Windows) of Ctrl+klik (Mac OS) op de afbeelding van de

hand en kies Weergaveprestaties ) Weergave van hoge kwaliteit in het contextmenu
dat verschijnt. Deze stap is niet noodzakelijk, maar u kunt de volgende stappen dan

nauwkeurig voorvertonen.

3 Terwijl de afbeelding van de hand nog is geselecteerd, kiest u Object > Uitknippad
> Opties om het dialoogvenster Uitknippad te openen. Verplaats zonodig het dia-
loogvenster Uitknippad zodat u de afbeelding kunt zien terwijl u werkt.

4 Controleer of Voorvertoning is geselecteerd en kies dan Alfakanaal in het menu
Type. Het menu Alfa wordt beschikbaar en bevat de drie alfakanalen die u in
Photoshop zagmetde namen die in die toepassing zijn gebruikt.

5 Kies Alpha 1 in het menu Alfa. InDesign maakt een uitknippad van het alfakanaal.
Kies vervolgens Alpha 2 in hetzelfde menu en vergelijk de resultaten.
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) U kunt het uitknippad dat InDesign van een alføkønaal maakt verfijnen door de opties Drem-
pel en Tolerøntie bij te stellen; u hebt dit eerder in ¿leze les gedaan in 'Een witte achtergrond ver-

wijderen in InDesign'. Begin bij alþka.nalen met een løge Drempelwaørde, bijvoorbeeld 1.

6 Kies Alpha 3 in het menu Alfa en selecteer dan de optie Inclusief binnenranden.

Bekijk de veranderingen in de afbeelding.

Door de optie Inclusief binnenranden te selecteren, herkent InDesign een vlinder-

vormig gat dat in het kanaal Alpha 3 is getekend en voegt dit aan het uitknippad toe.

7 Kies Photoshop-pad in het menu Type en kies dan Shapes in het menu Pad. In-
Design verandert de vorm van het afbeeldingskader in dat van het Photoshop-pad.

8 Kies Circle in het menu Pad. Klik op OK.

) U kunt zien hoe het vlindervormige gøt er in Photoshop uitziet door het kanaal Alpha 3 in het

originele Photoshop -b estand te b ekijken.



Bestanden uit andere Adobe-toepassingen plaatsen
In InDesign kunt u op unieke manieren bestanden importeren die in andere Adobe-
toepassingen zoals Photoshop, Illustrator en Acrobatzijn gemaakt. InDesign beschikt
bovendien over opties om te bepalen hoe het bestand wordt weergegeven. U kunt
bijvoorbeeld de zichtbaarheid van Photoshop-lagen in InDesign bijstellen en verschil-
lende laagsamenstellingen weergeven. Als u bijvoorbeeld een gelaagd PDF dat in Illu-
strator is gemaakt in een InDesign-lay-out importeert, kunt u variëren met de weer-
gave van de illustratie door de laagzichtbaarheid bij te stellen.

Een Photoshop-bestand met Iagen en laagsamenstellingen
importeren

In de vorige oefening hebt u met een Photoshop-bestand gewerkt dat was opgeslagen
met paden en alfakanalen; het bestand had echter slechts één achtergrondlaag. Wan-
neer u met een gelaagd Photoshop-bestand werkt, kunt u de zichtbaarheid van de
afzonderlijke lagen bijstellen. Bovendien kunt u verschillende laagsamenstellingen
weergeven.

Laagsamenstellingen die in Photoshop zijn gemaakt en die met het bestand zijn opge-
slagen, worden vaak gebruikt om meerdere composities van een afbeelding te maken
zodat verschillende stijlen en combinaties kunnen worden vergeleken. Wanneer het
bestand in InDesign is geplaatst, kunt u de verschillende samenstellingen voorverto-
nen en deze in relatie tot uw gehele lay-out beoordelen. u gaat nu enkele laagsamen-
stellingen bekijken.

1 Klik in het deelvenster Koppelingen op de koppeling O9_j.psd en klik op de knop
Ga naar koppeling ( rrn ) om het bestand te selecteren en in uw documentvenster
te centreren. Dit bestand, dat u in een eerdere oefening opnieuw hebt gekoppeld,
heeft vier lagen en drie laagsamenstellingen.

2 Kies Object > Opties objectlaag om het dialoogvenster Opties objectlaag te openen.
In dit dialoogvenster kunt u lagen in- en uitschakelen én tussen laagsamenstellin-
gen schakelen.
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3 Verplaats het dialoogvenster Opties objectlaag naar de onderkant van uw scherm

zodat u de geselecteerde afbeelding beter kunt zien. Selecteer de optie Voorverto-

ning zodat u de veranderingen kunt bekijken terwijl het dialoogvenster open blijft.

4 In het dialoogvenster Opties objectlaag klikt u op het oogpictogram (Ð) links van

de laag Hands. Hierdoor wordt de laag Hands uitgeschakeld en blijft alleen de laag

Simple Background zichtbaar. Klik op het vierkantje naast de laag Hands om de

zichtbaarheid weer in te schakelen.

5 Kies Green Glow in het menu Laagsamenstelling. Deze laagsamenstelling heeft een

andere achtergrond. Kies nu Purple Opacity in het menu Laagsamenstelling. Deze

laagsamenstelling heeft een andere achtergrond en de laag Hands is gedeeltelijk

transparant. Klik op OK.

Laagsamenstellingen zijn niet slechts een verzameling lagen, u kunt er ook Photoshop-

laageffecten, zichtbaarheid en positiewaarden in opslaan. Wanneer de zichtbaarheid

van een gelaagd bestand is gewijzigd, stelt InDesign u hiervan op de hoogte in het ge-

deelte Koppelingsinfo van het deelvenster Koppelingen.

6 Klik op de knop Koppelingsinformatie tonen/verbergen (Þ) om het gedeelte Kop-

pelingsinfo van het deelvenster Koppelingen weer te geven. Zoekde lijst met Laag-

overschrijvingen. ']a (2)'wordt weergegeven bij Laagoverschrijvingen om u te laten

weten dat 2lagenzijn overschreven. 'Nee' wordt weergegeven als er geen laagover-

schrijvingen zijn.

7 Kies Bestand > Opslaan.

lnline-illustraties plaatsen

Inline-illustraties lopen mee met de tekst. In deze oefening gaat u het albumlogo in
een tekstkader op pagina 6 plaatsen.



1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op de tweede spread en kies weergave )
spread in venster passen. schuif zonodig omlaag. onder aan het plakbord ziet u
het orchard of KingsJogo. u gaat deze illustratie in een alinea op de pagina er-
boven invoegen.

2 Klik met het gereedschap Selecteren ( tt) op het logo en kies Bewerken > Knippen
om de illustratie op het klembord te plaatsen.

O Voor het plaatsen van een inline-illustrøtie is het niet noodzøkelijk de verborgen tekens te
tonen, het wordt hier gebruikt om de structuur yan de tekst te kunnen zien.

3 selecteer het gereedschap zoom (R) en klik op het tekstkader op pagina 6 om de
weergave te vergroten tot 150%.

4 Kies Tekst ) Verborgen tekens tonen om de spaties en alinea-einden in de tekst
weer te geven. Zo kunt u beter bepalen waar u de inline-illustratie wilt plakken.

5 Selecteer het gereedschap Tekst (f) en plaats een invoegpunt links van het tweede
alinea-einde onder het woord'streets'. Kies Bewerken > Plakken om de illustratie
tussen de twee alinea's tekst te plaatsen. U ziet dat de tekst achter de illustratie op-
nieuw doorloopt nadat de illustratie is geplaatst.

U gaat nu met de optie Ruimte voor ruimte maken tussen de illustratie en de omrin-
gende tekst.

6 Selecteer de knop Besturingselementen alinea-
opmaak (Tl ) in het Regeþaneel. Bij de optie
Ruimte voor (---) klikt u op de pijl-omhoog
om de waarde te veranderen in 0p4. Terwijl u de

waarde verhoogt, schuiven de inline-illustratie en
de tekst iets omlaag.

7 Kies Bestand > Opslaan.
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Tekstomloop toepassen op een inline-illustratie

U kunt heel eenvoudig tekstomloop op een inline-illustratie toepassen. Met tekstom-

loop kunt u experimenteren met verschillende lay-outs en onmiddellijk het resultaat

zíen.

1 Selecteer met het gereedschap Selecteren ( lt) het orchard of Kings-logo dat u in de

vorige oefening hebt geplaatst.

2 Houd Shift+ctrl (windows) of shift+command (Mac os) ingedrukt en sleep de

formaatgreep in de rechter bovenhoek van het kader omhoog en naar rechts, tot-

dat u de illustratie tot ongeveer 25o/o in de tweede kolom hebt geschaald. Met deze

toetscombinatie kunt u de illustratie en het kader tegelijk proportioneel schalen.

3 Kies Venster > Tekstomloop om het deelvenster met tekstomloopopties te openen.

Hoewel het een inline-illustratie is, is deze onder de bestaande tekst geplaatst.

4 Selecteer in het deelvenster Tekstomloop de optie Tekst om objectvorm (ñ'j) om

tekstomloop op de illustratie toe te passen.

5 Om ruimte rondom het selectiekader van de illustratie toe te voegen, klikt u op de

pijl-omhoog in de optie Verschuiving boven ( î ) en verandert u de waarde in 1p0.

Tekst kan ook om de vorm van een illustratie lopen in plaats van om het selectiekader.

6 Om dit duidelijker te zien, klikt u op het witte plakbord om te deselecteren en dan

klikt u weer op het Orchard of Kings-logo. Druk vervolgens op de toets slash for-

ward (/) om geen vulkleur toe te passen.

7 In het deelvenster Tekstomloop kiest u Randen zoeken in het menu Type. Aange-

zien dit een vectorillustratie is, volgt de tekstomloop de randen van de tekst. Om

het document goed te kunnen bekijken, klikt u op het witte plakbord om de illu-
stratie te deselecteren en kiest u Tekst > Verborgen tekens verbergen om de spaties

en alinea-einden te verbergen.
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I Selecteer met het gereedschap selecteren ( l) nogmaals het orchard of KingsJogo.

9 Kies in het deelvenster Tekstomloop achtereenvolgens de volgende opties in het
menu Omloop naar:

o Rechterkant. De tekst verschuift naar de rechterzijde van de afbeeldin gmaar
loopt niet door het gebied vlak onder de illustratie, hoewel daar ruimte voor is.

o Zowel rechter- als linkerkant. De tekst loopt in alle beschikbare gebieden rond
de afbeelding.IJ ziet een kleine onderbreking in de tekst waar de tekstomloop-
grens in het tekstgebied loopt.

. Grootste gebied. De tekst schuift naar het grootste gebied aan éénkant van de
tekstomloopgrens.

10 (Optioneel) Selecteer het gereedschap Direct selecteren ( h ) en klik dan op de illu-
stratie om de ankerpunten weer te geven die zijn gebruikt bij de tekstomloop. Met
de optie Randen zoeken kunt u de ankerpunten die de tekstomloop definiëren
handmatig bijstellen door op de ankerpunten te klikken enzenaar een andere po-
sitie te slepen.

11 Sluit het deelvenster Tekstomloop.

12 Kies Bestand > Opslaan.

Een lllustrator-bestand importeren
InDesign maakt optimaal gebruik van de vloeiende lijnen in EPS-vectorillustraties (En-
capsulated PostScript), zoals die van Adobe Illustrator. Met de hoge-kwaliteitscherm-
weergave van InDesign verschijnen EPS-vectorillustraties en -tekst op elke grootte of
vergroting met vloeiende randen. De meeste EPS-vectorillustraties hebben geen uitknip-
pad nodig omdat de meeste programma's ze met transparante achtergronden opslaan. In
dit onderdeel gaat u een lllustrator-illustratie in uw InDesign-document plaatsen.



1 Selecteer de laag Graphics in het deelvenster Lagen. Kies Bewerken > Alles deselec-

teren om ervoor te zorgen dat er in uw document niets is geselecteerd.

2 Kies Weergave > Spread in venster passen om de gehele spread te kunnen zien.

3 Kies dan Bestand ) Plaatsen en selecteer het Illustrator-bestand 09-e.ai in de map

Lesson-09. Zorg ervoor dat Importopties tonen niet is geselecteerd. Klik op

Openen.

4 Klik met het geladen-illustratiepictogram in de linker bovenhoek van pagina 5 om

het lllustrator-bestand aan de pagina toe te voegen. Positioneer het zoals hieronder

is te zien. Illustraties die in Illustrator zijn gemaakt zijn transparant in de gebieden

zonder illustraties.

5 Kies Bestand > Opslaan

Een Illustrator-bestand met lagen importeren

U kunt native Illustrator-bestanden met lagen in een InDesign-lay-out importeren, de

zichtbaarheid van de lagen en de positie van de illustratie regelen; u kunt echter niet de

paden, objecten of tekst in de illustratie bewerken.

1 Deselecteer door op het plakbord van uw documentvenster te klikken.

2 Kies Bestand > Plaatsen. Selecteer Importopties tonen in de linker benedenhoek

van het dialoogvenster Plaatsen. Selecteer het bestand 09-n.ai en klik op Open.

Het dialoogvenster PDF plaatsen verschijnt als de optie Importopties tonen is gese-

lecteerd

3 Zorgervoor dat Voorvertoning is geselecteerd in het dialoogvenster PDF plaatsen.

In het gedeelte Algemeen kiest u Selectiekader in het menu Uitsnijden tot en zorgt

u dat Transparante achtergrond is geselecteerd.

4 Klik op de tab Lagen om de lagen weer te geven. Dit bestand heeft drie lagen: een

achtergrondafbeelding met bomen (Layer 3), een laag met Engelse tekst (English

Title) en een laag met Spaanse tekst (Spanish Title).
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Hoewel u nu kunt instellen welke lagen u zou willen importeren, is het Voorvertoning-
gebied te klein om het resultaat goed te kunnen zien.

5 Klik op OK. U gaat de te importeren lagen in het document zelf selecteren.

6 Plaats het geladen-illustratiepictogram (l¡) links van het grote blauwe vak op pagi-
na 5. Plaats het geladen-illustratiepictogram niet in het blauwe vak want dan wordt
de illustratie in dat kader geplaatst. Klik eenmaal om de illustratie te plaatsen en
centreer de illustratie met het gereedschap Selecteren ( ì ) op het blauwe vak.

7 Gebruik het gereedschap Zoom ( Q. ) o- in te zoomen op de illustratie.

I Terwijl de illustratie nog is geselecteerd, kiest u Object > Opties objectlaag. Ver-
plaats het dialoogvenster zodat u de illustratie in het document kunt zien.

9 Selecteer voorvertoning en klik dan op het oogpictogram (Ë) naast de laag English
Title om deze uit te schakelen. Klik vervolgens op het lege vakje naast Spanish Title
om die laag in te schakelen. Klik op OK en deselecteer de illustratie door op het witte
plakbord te klikken.

Met gelaagde lllustrator-bestanden kunt u een illustratie voor meerdere doeleinden
gebruiken zonder dat u twee afzonderlijke documenten hoeft te maken.



Een bibliotheek gebruiken om objecten te beheren
Met objectbibliotheken kunt u illustraties, tekst en pagina's die u regelmatig gebruikt
opslaan en organiseren. U kunt ook hulplijnen, rasters, getekende vormen en gegroe-

peerde afbeeldingen aan een bibliotheek toevoegen. Elke bibliotheek verschijnt als een

afzonderlijk deelvenster dat u op elke gewenste manier met andere deelvensters kunt
groeperen. U kunt zoveel bibliotheken maken als u wilt - bijvoorbeeld verschillende
bibliotheken voor elk van uw projecten ofklanten. In dit onderdeel gaat u een illustra-
tie importeren die momenteel in een bibliotheek is opgeslagen, daarna gaat u uw eigen

bibliotheek maken.

1 Als pagina 5 nog niet wordt weergegeven, typt u 5 in het paginavak onder aan uw
documentvenster om naar die pagina te gaan en dan drukt u op Enter of Return.

2 Kies Weergave > Pagina in venster passen om de hele pagina weer te geven.

3 Kies Bestand > Openen, selecteer het bestand O9-k.indl in de map Lesson-09 en

klik op Openen. Sleep de rechter benedenhoek van het deelvenster omlaag om alle

items van het deelvenster weer te geven.

4 Selecteer in het bibliotheekdeelvenster 09-k de knop Bibliotheeksubset tonen (áê).

Typ tree in het laatste vak bij de optie Parameters en klik op OK.

5 Zorg ervoor dat in het deelvenster Lagen de laag Graphics is geselecteerd. Open het

deelvenster Koppelingen.

6 Van de twee objecten die in het bibliotheekdeelven-
ster 09-k zichtbaar zijn, sleept u Tree.psd naar pa-

gina 5. Het bestand wordt aan de pagina toegevoegd.

U ziet dat de bestandsnaam in het deelvenster Kop-
pelingen verschijnt.

7 Positioneer de afbeelding Tree.psd met het gereed-

schap Selecteren (lt) zoals in hetvoorbeeld is te zien.
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& Omdøt u het bestand Tiee.psd van zijn oorspronkelijke locøtie naar uw hørde schijf hebt geko-
pieerd, verschijnt in uw deelvenster Koppelingen mogelijk een pictogram yoor ontbrekende kop-
peling (9) of een pictogram voor gewijzigde koppeling (lb). Om de waarschuwing te verwijde-
ren klikt u in het deelvenster Koppelingen op de knop Koppelingbijwerken of u klikt op de knop
Opnieuw koppelen in hetzelfde deelvenster en nøvigeert nøør Tree.psd in de map Lesson_19.

Een bibliotheek maken
Nu gaat u uw eigen bibliotheek maken. Wanneer u een illustratie aan een InDesign-
bibliotheek toevoegt, wordt het originele bestand niet naar de bibliotheek gekopieerd;

InDesign onderhoudt een koppeling naar het originele bronbestand. Illustraties die
in een bibliotheek zijn opgeslagen, hebben voor afdrukken het oorspronkelijke, hoge-

resolutiebestand nodig.

1 Kies Bestand > Nieuw > Bibliotheek.Typ CD Projects als bestandsnaam voor de

bibliotheek, navigeer naar de map Lesson_09 en klik op Opslaan. De bibliotheek
verschijnt als een zwevend deelvenster met de bestandsnaam die u hebt opgegeven.

2 Navigeer naar pagina 3. Sleep met het gereedschap Selecteren ( ll) het Ricky Records-

logo naar de bibliotheek die u zojuist hebt gemaakt. Het logo wordt nu in de biblio-
theek opgeslagen voor gebruik in andere InDesign-documenten.

3 Dubbelklik in de CD Projects bibliotheek op het Ricky Records-logo. Typ Logo bij
Itemnaam en klik op OK.

4 Sleep met het gereedschap Selecteren ( I ) het adrestekstblok naar de bibliotheek
CD Projects.

5 Dubbelklik in de bibliotheek CD Projects op het adrestekstblok. Tïp Adres bij
Itemnaam en klik op OK.
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Nu bevat uw bibliotheek zowel tekst als illustraties. Zodra u wijzigingen aanbrengt in
de bibliotheek, slaat InDesign de wijzigingen op.

6 Sluit beide bibliotheken door op het sluitvak in de rechter bovenhoek van het

bibliotheekdeelvenster te klikken en kies Bestand > Opslaan.

Fragmenten gebruiken
Een fragment is een bestand waarin objecten staan, en beschrijft de locatie

van die objecten ten opzichte van elkaar op een pagina of paginaspread. Met

fragmenten kunt u paginaobjecten op een makkelijke manier hergebruiken

en plaatsen. U maakt een fragment door objecten in een fragmentbestand

op te slaan. Fragmentbestanden hebben de extensie .idms. (ln oudere versies

van lnDesign hadden deze bestanden de extensie.inds.) Wanneer u het

fragmentbestand in lnDesign plaatst, kunt u bepalen of de objecten op hun

originele plaats komen te staan of op de plaats waar u klikt. U kunt fragmenten in

een objectbibliotheek, in Adobe Bridge en op de harde schijf van uw computer

opslaan.

De laagkoppelingen binnen fragmenten blijven behouden wanneer u die

fragmenten plaatst. Wanneer een fragment brondefinities bevat en deze

definities komen ook voor in het document waarnaar u het fragment hebt

gekopieerd, gebruikt het fragment de brondefinities uit het document.

Fragmenten die in lnDesign C54 worden gemaakt, kunnen niet worden geopend

in oudere versies van lnDesign.

Voer een van de volgende handelingen uit om een fragment te maken:

o Selecteer een of meer objecten met een van de selectiegereedschappen en

kies dan Bestand > Exporteren. Kies lnDesign-fragment in het menu Opslaan

als type (Windows) of Structuur (Mac OS). Typ een naam voor het bestand en

klik op Opslaan.



. Selecteer een of meer objecten met een van de selectiegereedschappen

en sleep de selectie naar uw bureaublad. Er wordt een fragmentbestand
gemaakt. Geef het bestand een nieuwe naam.

¡ Sleep een item vanuit de structuurweergave naar uw bureaublad.

Een fragment aan een document toevoegen:

1 Kies Bestand > Plaatsen.

2 Selecteer een of meer fragmentbestanden (*idms of *.inds).

3 Klik met de geladen-fragmentaanwÍjzer op de gewenste locatie voor de

linkerbovenhoek van het fragmentbestand.

Als u het invoegpunt in een tekstkader hebt geplaatst, wordt het fragment in de

tekst geplaatst als een verankerd object.

Alle objecten blijven geselecteerd nadat u het fragment hebt geplaatst. U kunt

de positie van de objecten wijzigen door deze te slepen.

4 Als u meerdere fragmenten hebt geladen, schuift u en klikt met de geladen-

fragmentaanwijzer daar waar u de andere fragmenten wilt plaatsen.

ln plaats van dat u fragmentobjecten plaatst waar u op een pagina klikt, kunt u ze

ook op hun oorspronkelijke positie neerzetten. Een tekstkader dat bijvoorbeeld
in het midden van een pagina stond toen het tekstkader onderdeel van een

fragment werd, kan op dezelfde positie verschijnen wanneer u dat tekstkader als

een fragment plaatst.

¡ Kies in de voorkeuren voor Bestandsafhandeling de optie Positie bij originele

locatie als u de originele locatie van objecten in fragmenten wilt behouden;
k¡es Positie bij cursorlocatie als u fragmenten wilt plaatsen op de plek waar u

klikt op de pagina.

Uit lnDesign Help

Illustraties ¡mporteren met Adobe Bridge
Adobe Bridge is een afzonderlijk onderdeel dat met Adobe InDesign CS4 wordt ge-

installeerd. Adobe Bridge is een cross-platformtoepassing, waarmee u op uw lokale
computer en op netwerkcomputers kunt bladeren naar afbeeldingen die u vervolgens
plaatst in InDesign - wat slechts één van de vele functies van Bridge is.



1 Kies Bestand > Bladeren in Bridge om Adobe Bridge te starten.

In de panelen Favorieten en Mappen linksboven ziet u een lijst met verschillende loca-

ties waarin u in Adobe Bridge naar documenten kunt bladeren.

2 Afhankelijk van waar u de map Lesson-09 hebt geplaatst, voert u een van de vol-

gende handelingen uit:

o Als u de map Lesson-09 op uw bureaublad hebt geplaatst, klikt u op Bureau-

blad in het paneel Favorieten, zoekt u de map in het venster Adobe Bridge en

dubbelklikt u erop om de inhoud te bekijken.

o Als u de map Lesson-O9 op een andere locatie hebt geplaatst, klikt u op Deze

computer (Windows) of Computer (Mac OS) in het paneel Mappen en klikt
u op het driehoekje links van de mappen om naar de map Lesson-O9 te navi-

geren. Klik op een mappictogram om de inhoud midden in het venster Adobe

Bridge weer te geven.

Met Adobe Bridge kunt u de miniatuurweergaven van al uw afbeeldingen bekijken.

3 Adobe Bridge biedt een eenvoudige manier om bestanden te zoeken en een andere

naam te geven. Klik eenmaal op de illustratie genaamd Leaf.psd om deze te selecte-

ren; klik dan eenmaal op de bestandsnaam om het bestandsnaamvak te selecteren.

Noem het bestand O9-o.psd en druk op Return of Enter om de wijziging door te

voeren.
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4 Om het Adobe Bridge-venster te verkleinen, klikt u op de knop Overschakelen naar
compacte modus (E) in de rechter bovenhoek van het venster. Sleep vervolgens
het bestand O9-o.psd naar het plakbordgebied van uw InDesign-document.

5 Klik nogmaals op de knop Overschakelen naar compacte modus om het Bridge-
venster te vergroten. Kies dan Bestand > Terugkeren naar Adobe InDesign om
terug te keren naar InDesign.

6 Plaats de illustratie van het blad in de linker
bovenhoek van pagina 4, op het paarse vak.

Nadat illustratiebestanden in Indesign zijn geim-
porteerd, kunt u de originele bestanden gemakkelijk
vinden en openen door de integratie van Adobe
Bridge en Adobe InDesign te benutten.

7 Selecteer het bestand 09_j.psd in het deelvenster
Koppelingen. Rechtsklik (Windows) of Ctrl+klik
(Mac OS) op de koppeling en kies Tonen in
Bridge in het contextmenu dat verschijnt.

Met deze handeling schakelt u van InDesign naar Adobe Bridge en wordt het bestand
09_j.psd geselecteerd.

8 Keer terug naar InDesign en sla het bestand op.

Gefeliciteerd! U hebt een cd-folder gemaakt door illustraties met vele verschillende
grafische bestandsindelingen te importeren, bij te werken en te beheren.

Zelf verkennen
Nu u enige ervaring hebt met het werken met geimporteerde illustraties, volgen hier
enkele oefeningen die u zelfkunt proberen.

1 Plaats verschillende bestandsindelingen terwijl Importopties tonen in het dialoog-
venster Plaatsen is geselecteerd en bekijk bij elke bestandsindeling welke opties
verschijnen. Raadpleeg InDesign Help voor een volledige beschrijving van de be-
schikbare opties voor alle indelingen.

2 Plaats een PDF-bestand dat meerdere pagina's bevat terwijl Importopties tonen in
het dialoogvenster Plaatsen is geselecteerd en importeer verschillende pagina's uit
dit bestand.

3 Maak bibliotheken met tekst en illustraties voor uw werk.

ffi



Herhalingsvragen
1 Hoe komt u de bestandsnaam te weten van een geïmporteerde illustratie in

uw document?

2 Wat zijn de drie opties in het dialoogvenster Uitknippad, en wat moet een

geïmporteerde illustratie bevatten opdat elke optie werkt?

3 Wat is het verschil tussen het bijwerken van de koppeling van een bestand en

het bestand vervangen?

4 Wanneer een gereviseerde versie van een illustratie beschikbaar komt, hoe

zorgt u er dan voor dat deze up-to-date is in uw InDesign-document?

Antwoorden op de herhalingsvragen
1 Selecteer de illustratie en kies Venster > Koppelingen om te zien of de be-

standsnaam van de illustratie in het deelvenster Koppelingen is geselecteerd.

De illustratie verschijnt in het deelvenster Koppelingen als deze meer dan

48KB op schijf in beslag neemt en is geplaatst of gesleept.

2 Met het dialoogvenster Uitknippad in InDesign kunt u een uitknippad ma-

ken van een geïmporteerde illustratie door gebruik te maken van:

o De optie Randen zoeken wanneer de illustratie een dekkende witte of
dekkende zwar te achtergrond heeft.

o De optie Photoshop-pad wanneer een Photoshop-bestand één of meer

paden bevat.

o De optie Alfakanaal wanneer een illustratie één of meer alfakanalen be-

vat.

3 Bij het bijwerken van een bestandskoppeling met het deelvenster Koppelin-
gen wordt de meest recente versie van de originele illustratie op het scherm

weergegeven. Met de opdracht Plaatsen vervangt u een geselecteerde il-
lustratie door een andere illustratie. Als u een van de importopties van een

geplaatste illustratie wilt wijzigen, moet de illustratie worden vervangen.

4 Controleer in het deelvenster Koppelingen of er geen waarschuwingspic-
togram bij het bestand wordt weergegeven. Wordt er wel een waarschu-

wingspictogram weergegeven, dan selecteert u gewoon de koppeling en klikt
u op de knop Koppeling bijwerken. Als het bestand is verplaatst, kunt u het

weer vinden met de knop Opnieuw koppelen.



AIs u tabellen gebruikt kunt u op effrciënte en doehrffinde wijze
grote hoeueelheden informatie overbrengen. Met InDesign kunt
u moeiteloos yisueel rijke tøbellen maken en aanpassen. U kunt
uw eigen tabellen maken of tabellen uit andere toepassingen

importeren.



10 Tabellen maken

O

Lesoverzicht
In deze les leert u:

. opgemaakte tabellen importeren uit andere toepassingen, zoals Micro-
soft Word en Microsoft Excel;

o tabellen opmaken met wisselende rijkleuren;

. cel- en randlijnen opmaken;

o kolommen verwijderen en van formaat veranderen;

. exactekolomafmetingen instellen;

r celstülen maken en toepassen;

o een of meerdere illustraties binnen een cel plaatsen;

o tekst in tabellen per kolom en per rij opmaken.

Deze les duurt ongeveer 60 minuten.



Aan de slag
In deze les gaat u werken aan een spread voor een catalogus over tuinen waarin infor-
matie wordt gepresenteerd in tabellen met een effectief visueel ontwerp. U gaat een

grote tabel opmaken en gebruikt daarbij de opties in het menu Tabel en het deelven-

ster Tabel, waarmee u volledige controle hebt over tabelfuncties.

Plaats een kopie van de bronbestanden van deze les op uw harde schijf als u dit nog niet hebt
gedaan. U yindt de bestønden op de cd die is geleverd bij Adobe InDesign CS4 Classroom in a
Book. Zie'De bestanden van Classroom in a Book kopiëren' op pagifiø 2.

1 Om ervoor te zorgen dat de voorkeuren en standaardinstellingen van uw Adobe
InDesign CS4-programma overeenkomen met de instellingen die in deze les wor-
den gebruikt, verplaatst u het InDesign-voorkeurenbestand naar een andere map.

Volg hierbij de procedure in 'Het voorkeurenbestand van InDesign opslaan en te-
rugplaatsen' op pagina 2.

2 Start Adobe InDesign CS4. Om ervoor te zorgen dat de deelvensters en menuop-
drachten overeenkomen met de instellingen die in deze les worden gebruikt, kiest
u Venster > Werkruimte > [Geavanceerd] , en dan kiest u Venster ) Werkruimte )
Geavanceerd opnieuw instellen.

3 Kies Bestand > Openen en open het bestand 10_a_Start.indd in de map InDesign-
ClB/Lessons/Lesson_10 op uw harde schijf. Deze lay-out bevat specifieke informa-
tie over een tuinrondleiding.

4 Kies Bestand > Opslaan als, noem het bestand l0-Gardens.indd en sla het op in de

map Lesson_10.
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5 Als u wilt zien hoe het voltooide document eruitziet, opent u het bestand l0-b-End.

indd in dezelfde map. U kunt dit document open laten en als leidraad bij uw werk ge-

bruiken. Wanneer u klaar bent om verder te werken met het lesdocument klikt u op

de tab 10 Gardens.indd in de linker bovenhoek van het documentvenster.

Een spread maken

In het deelvenster Pagina's van uw document l0-Gardens.indd ziet u dat pagina I en

pagina 2 zich op verschillende spreads bevinden. U wilt dat deze paginat naast elkaar

liggen op een enkele spread, dus gaat u de paginanummering veranderen in2 en 3.

) U kunt de hier gebruikte techniek altijd gebruiken wanneer u een document met naast elkøar

liggende pagina's op een linkerpagina wilt beginnen - u begint de paginanummering dan met

een even getal.

1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op pagina 1 om deze te selecteren.

2 Kies Nummerings- en sectie-opties in het deelvenstermenu Paginat'

3 In het dialoogvenster Nummerings- en sectie-opties selecteert u Paginanumme-

ring starten bij en typt u 2. Klik op OK.

Nummerings- en sectie-oPties

Annuleren

,,i¡', ',llã,til_ E
sect¡emarker¡n9:

! Voorvoegsel opnemen bü pag¡nanummêr¡ng

Hoofdstuknummering van document

s,¡j¡'f.Tì, ú--E
O Automat¡sche hoofdstuknummering

O Hoofdsruknummering beginnen bij: 

-Cel¡jk aan vor¡g document in het boek

Boeknaam: n.v.t.

4 In het deelvenstermenu Pagina's deselecteert u Volgorde van geselecteerde spread

wijzigen toestaan, zodat ðitpaginapaar bij elkaar blijft indien u paginat zou toe-

voegen of verwijderen.



+ Pàginàl

Íknl

: pÃq¡nJ3 ¡n I 5Þnàd
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Pagina's invoegen..,
Pagina's verplaatsen..,
Nieuw stramien,,.
Spread dupliceren
Spread veru,'ijcleren
Niet-gebruikte çtr¿rrrienen selec[eren

Spreadweergave roteren
Paginaovergangen

Strarnien o ptie s...

Stramien toepassen op pagina's..,
Opslaan als stramien
Stramienpagina's laden...

Stram¡enitems verbergen
Alle stramienpagina-items overschrijven
Alle lokale overschri jvinrlen verwi jderen
Âlle o bjectr rr çrh e ide n v,ì n 5 t /.trl ic r.

Overs chri jve n v.tn str.trnie n iter¡s bil se lectie trle staâri

r' Volgorde van documentpagina's wijzigen toestaan

\û*L

Nummerings- en sectie-opties.
Afolakking spread

Deelvensteropties,.,

wÛzigen toestaan

5 Kies Bestand > Opslaan.

De laag van de tabel selecteren

In dit document heeft de ontwerper verschillende lagen gemaakt voor de tekst, voor de
bladeren in de achtergrond en voor de tabel om te voorkomen dat andere objecten per
ongeluk worden geselecteerd en gewijzigd. Om gemakkelijker met de tabel te kunnen
werken' gaat u de laag Leaves verbergen, de laag Text vergrendelen en dan de laag Table
selecteren.

1 Kies Venster ) Lagen.

2 Zorgervoor dat de laag Text is vergrendeld (n).

3 Klik op de naam van de laag Table zodat u op deze laag kunt werken.

$ lrgen

0¡
I _.t

¡V

F l-- llrm.
E-lfJIr"o
F I- lf r"*o
3 lagen n fl ,¡¡¡

4 Kies Bestand > Opslaan.



Een tabel importeren en oPmaken

Aangezien u in een vorige les met tabellen hebt gewerkt, weet u al dat tabellen rasters

zijnvanafzonderlijke cellen die in rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal) zijn

ingedeeld. De rand van de tabel is een lijn die op de omtrek van de gehele tabel ligt'

Cellijnen zijn lijnen binnen de tabel die de afzonderlijke cellen van elkaar scheiden.

Tabellen bevatten vaak speciale koprijen of -kolommen met een beschrijving van de

soort informatie die ze bevatten. Doorgaans zijn datde bovenste rij en eerste kolom.

InDesign CS4 kan tabellen uit andere toepassingen importeren, bijvoorbeeld uit Mi-

crosoft Word en Microsoft Excel. U kunt zelfs een koppelingnaú deze externe bestan-

den maken, zodart,wanneer u het Word- of Exel-bestand verandert, deze informatie

in uw InDesign-document kunt bijwerken. In dit onderdeel gaat u een tabel importe-

ren die in Word is gemaakt. Deze tabel bevat alle informatie over de tuinrondleiding

die u in uw InDesignJay-out wilt gebruiken, georganiseerd in rijen en kolommen'

. Wanneer u gekoppelde tabellen bijwerkt, gaøn tabel- en tekstopmaak die u in InDesign hebt

aangebracht verloren.

Een Microsoft Word-tabel importeren

De tabel voor dit document bestaat al in een Microsoft Word-document. In deze

oefening gaat u tijdens het importeren een voorkeurinstelling veranderen om een

koppeling naar het Word-bestand te maken zodatuhet bestand later kunt bijwerken.

Daarna gaat u de tabel imPorteren.

1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op pagina 3 om deze in het documentven-

ster te centreren.

2 Kies Weergave ) Rasters en hulplijnen > Hulplijnen magnetisch. zorgdaf Hulplij-

nen magnetisch is aangevinkt zodat objecten eenvoudig kunnen worden uitgelijnd.

3 Kies Bewerken > Voorkeuren ) Bestandsafhandeling (Windows) of InDesign >

Voorkeuren ) Bestandsafhandeling (Mac OS). In het gedeelte Koppelingen selec-

teert u Koppelingen maken bij het plaatsen van tekst- en spreadsheetbestanden en

klik dan op OK.

4 Klik met het gereedschap Tekst (f ) om een invoegpunt te plaatsen in het tekstka-

der met de donkerrode rand op pagina 3. u gaat de tabel in dit kader plaatsen'

Indien er een waørschuwing verschijnt over ontbrekende lettertypen, klikt u op OK.

5 Kies Bestand ) Plaatsen en navigeer naar de map Lesson-10. Zotgdat Import-

opties tonen is gedeselecteerd en dubbelklik dan op het bestand 10-Table.doc.



Het bestand loopt in het tekstkader. omdat het een tabel is, loopt tekst binnen de
cellen door. U kunt tekst bewerken en selecties maken per rij, kolom of de hele tabel
selecteren.

(¡'- Gebruik zonodig het gereedschap Selecteren om de onderkant van het tekstkøder omlaag te
slepen zodat de hele tabel erin past.

Indien er een rode stip in een van de kolommen verschijnt, betekent dit dat de kolom
niet breed genoeg is voor de tekst. Pas het formaat van de kolom aan door het gereed-
schap Tekst (f ) op een kolomlijn te plaatsen. Sleep met het horizontale pijlpictogram
om de kolom te verbreden totdat de tekst erin past.

Nu kunt u de tabel gaan opmaken.

Randen en w¡sselende rijkleuren aanbrengen
InDesign CS4 bevat vele opmaakopties voor tabellen die eenvoud igzíjntegebruiken.
Hiermee kunt u ervoor zorgen dat tabellen er aantrekkelijk uitzien en dat lezers de in-
formatie die zij zoeken gemakkelijk kunnen vinden.

sl$gæ ÁÐJ!0 {rtrynrq(roErsam¡mtþt
ûDmilôl mÞ; gulld hß Fûrilad
lffd¡l-l¡¡dTil Do4 bÈ*û. tidr
prdiotionr on g.d.nh9 ðnd m ¡¡ruÞ

d¡niE

EÆmof r4{ núþn.m;usutoþd0tft
Fo¡þ! ¡rl bthrD oË¡ ,Fl úol{i Ëil

RËSil¡

uE&þ r!Ë! {.qrGúoãsüorsDm.q
bndñFd.iif nsrft i Íiúó f rml lo&ß

l@ru TIN umragHmRaEftd00m¡¡Ê¡ß

}r[!0 ütl¡dûgüæ(mrtü6ldrtr
glrutq+ uÐ! ÉD¡4qElm9Etr.

flmilt !w mnFðar4@6ngr¡d¡&rþl
{ßMof mb; !ülldhE Füled
¡Èrd¡t-S¡þrlT, r moll b6l*fl çiüt

eldiatþnr @ grd.nht ¿nd on &!q!t

qEq,Er4
diñirE

rcr¡or @ry þß¡nam;üùr0totHon0f m
IÉñ¡r ùn þ¡h' cËn ¡Fl drB{h

qffid.E!t
Ëil

!4rum vru!a Fms or.gq N rñ¡!5 ¡d ru[g
!&40 6TE oümo€gErdgdma4

b¡dE .d.r¡t¡6rhhhûdioml lo&¡

K TB unün gEnoe¡N æc00ùngfl¡ß

tRwmilmõ tu rrtlm¡ g¡w6m.lmttün€ldrtr
EhHflñd.I*¡È!.H

Ë



ADOBE INDESIGN C54

Classroom in a Book

341

U gaat nu bij alle cellen een zwaÍte omtrek aanbrengen en vervolgens om de andere rij
een kleur toepassen zodat de informatie beter is te onderscheiden.

:;;, Vergroot de weergave verder als de diagonøle pijl niet gemakkelijk verschijnt.

1 Klik met het gereedschap Zoom (\) in het gebied linksboven op pagina 3 om de

weergave te vergroten tot200o/o of meer. Centreer zonodig de pagina in het docu-

mentvenster. Selecteer het gereedschap Tekst (T).

2 Beweeg de aanwíjzer naar de linker bovenhoek van de geïmporteerde tabel zodat

de aanwijzer verandert in een diagonale pijl. Klik eenmaal om de tabel helemaal te

selecteren.

U kunt een tabel ook helemaal selecteren door met het gereedschap Tekst (T ) ergens

in de tabel te klikken en dan Tabel > Selecteren > Tabel te kiezen. Als het tekstinvoeg-

punt niet in de tabel staat, is deze opdracht niet beschikbaar.

3 Kies Tabel > Tabelopties > Tabelinstelling.

4 In de tab Tabelinstelling stelt u in het gedeelte Tabelrand de volgende opties in:

o Dikte: 1pt.

¡ Kleur: lZwartl.

[lilsettre h\¿nor

tìe

Itlornay

Kleurtusse¡rulmte: In Tinttursenrulmte: -: loolx

Olktc:

Klêun ! Overdrukken

' rOverdrukken

Typr:
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o Type: Ononderbroken.

¡ Tint:50olo.

5 Klik op de tab Vullingen en stel de volgende opties in:

¡ Kies Om de andere rij in het menu Wisselend patroon.

¡ Kies aan de linkerkant van het dialoogvenster in het menu Kleur de kakigroene
kleurstaal, genaamd C=43, M=0, Y=100, K=56.

. Tlp 2Ùo/o in het vak Tint.

o Kies [Papier] in het menu Kleur aan de rechterkant van het dialoogvenster.

. Typ I in het vak Overslaan: eerste zodat de wisselende kleuren inrij 2 beginnen
(de rij onder de koppen).

6 Klik op OK. Kies Bewerken > Alles deselecteren zodat u het resultaat kunt bekijken.

7 Kies Bestand > Opslaan.

Elke tweede rij heeft nu een lichtgroene achtergrond.
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Cellijnen bewerken

Cellijnen zijn delijnen rondom afzonderlijke cellen. U wilt misschien de zwarte stan-

daardlijnen bewerken, of alle lijnen verwijderen. In deze oefening gaat u de cellijnen

veranderen zodat dezebeter passen bij de nieuwe tabelrand.

1 Beweeg met het gereedschap Tekst (T *) de aanwijzer naar de linker bovenhoek

van de tabel totdat deze verandert in een diagonale pijl (r) en klik dan om de tabel

helemaal te selecteren.

2 Kies Tabel > Celopties > Lijnen en vullingen of kies dezelfde opdracht in het deel-

venstermenu Tabel.

3 Selecteer in het gebied Cellijn van het dialoogvenster de volgende opties

o Dikte: 1.

o Kleur: [Zwart].

o Type: Ononderbroken.

o Tint:50ol0.

4 Klik op OK en kies dan Bewerken > Alles deselecteren om het resultaat van uw

opmaak te bekijken.

5 Kies Bestand > Opslaan.

De kopcellen opmaken

U kunt de leesbaarheid van een tabel ook verbeteren door de categorieën visueel te

onderscheiden van de tabelgegevens. De lezers zullen de tabelinformatie daardoor

gemakkelijker begrijpen. In deze oefening gaatuinzetten maken zodat de tekst in de

cellen niet tot in de cellijnen loopt. Daarna geeft u de koprij een unieke kleurvulling.

I

Kleurtussenru¡mt€: nlp"p¡"tì i' T¡nttussenruimte: :100%

I [Zwartl

rype: f-tl
r¡nt' HñÍ---

oitt", $iftJl
Kleur:

' I Tussenru¡mte overdrukken

r¡nt, : l-.--

Cellijn

Celvulllng

ü Vulling owrdrukken

Kleur:
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1 Beweeg met het gereedschap Tekst (T) de aanwijzer boven de linkerrand van de
eerste rij tot deze verandert in een horizontale pijl (+). Klik dan om de eerste rij
helemaal te selecteren.

O Als u de koprij selecteert, die witte tekst op een zware achtergrond heeft, verschijnt de selectie
wit.

2 Kies Tabel > Celopties > Tekst.

3 Stel op de tab Tekst de volgende opties in:

t TÏp 0p3'6 onder Celinzet bij Boven. Klik op het pictogram Maak alle instellin-
gen gelijk (ff) om automatisch dezelfde waarden bij onder, Links en Rechts in
te stellen.

¡ Kies Centreren in het menu Uitlijnen onder Verticale uitvulling.

o Bij Eerste basislijn zorgt:u ervoor dat de Verschuiving is ingesteld op Stokhoog-
te. Houd het dialoogvenster open.

4 Klik op de tab Lijnen en vullingen. Kies in het gedeelte Celvulling de kakigroene
kleurstaal, genaamd C=43,M=0, Y=100, K=56.

5 Typ 40o/o inhet vak Tint en houd het dialoogvenster open.
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6 Selecteer de tab Rijen en kolommen, kies Exact in het menu Rijhoogte en typ 2p0

in het vak rechts van het menu.

7 Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten. Kies Bewerken > Alles deselecteren.

I Kies Bestand > Opslaan.

) In het menu Tabel en het deelvenstermenu Tabel vindt u øanvullende opdrachten voor het

invoegen van extrø kolommen en rijen, yoor het verwijderen van rìjen, kolommen en tabellen, en

voor het selecteren vntt rijen, kolommen, cellen en tabellen.

R¡jhæete: I-E*.t-----tlã- 
-
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Kolombrêedte: : l--
Opt¡€s bijeenhouden

Begln rij: '

':'Bii votsende rij houden
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De koprij van de tabel is nu opgemaakt met witte tekst tegen een groene achtergrond.

Een kolom verw¡jderen

Nadat u een tabel hebt gemaakt of gelmporteerd, kunt u hele rijen of kolommen aan
uw tabelstructuur toevoegen of eruit verwijderen. Soms wilt u alleen de inhoud van
een cel' rij of kolom verwijderen. Het is ook mogelijk dat u de hele cel, rij of kolom in-
clusief de inhoud wilt verwijderen.

De technieken voor deze twee procedures verschillen weinig zodat u exact de bewer-
kingen kunt doorvoeren die u wilt.

De informatie over de 2009 Tour in de kolom uiterst rechts van deze tabel is niet meer
relevant, dus gaat u nu de hele kolom verwijderen.

1 Beweeg met het gereedschap Tekst (T) de aanwíjzer naar de bovenrand van kolom
6 (de laatste kolom rechts) tot de aanwijzer verandert in een pijl-omlaag (+). Klik
dan om de hele kolom te selecteren.

2 Kies Tabel > Verwijderen > Kolom. De hele kolom verdwijnt.

3 Kies Bestand > Opslaan.



tD De genoemde weergavevergrotingen zijn geschikt voor een groter formaat monitor. AIs u met

een kleinere monitor werkt, zoomt u zover in dat u gemakkelijk met de tabel kunt werken.

tD AIs u alleen de inhoud van een kolom wilt verwijderen, kunt u de kolom selecteren en op de

Delete-toets drukken.

Illustraties in tabellen gebruiken
Met InDesign kunt u effectieve tabellen maken waarin tekst, foto's en illustraties

worden gecombineerd. De technieken daarvoor zijn net zo eenvoudig als die voor het

werken met tekst. In dit onderdeel gaat u uw tabelopmaak zo aanpassen dat de cellen

de juiste afmetingen hebben voor de illustraties van de tuinen en de pictogrammen

die u erin gaat plaatsen. Vervolgens gaat u de illustraties binnen die cellen verankeren

(plaatsen).

Vaste kolom- en r¡jafmetingen instellen

U kunt de afmetingen van cellen, kolommen en rijen heel nauwkeurig definiëren. In
deze oefening gaat u de grootte van de eerste kolom zo aanpassen dat de 1-inch-foto's

precies in de cellen passen.

1 Selecteer met het gereedschap Tekst (T) de eerste kolom, door van boven naar be-

neden te slepen of door op de bovenrand van de kolom te klikken wanneer de pijl-
omlaag (+) verschijnt. U kunt ook in een willekeurige cel van de kolom klikken en

Tabel > Selecteren ) Kolom kiezen.

2 Kies zonodig Venster > Tekst en tabellen > Tabel.

3 Typ 6p10,8 in het vak Kolombreedte (H) en druk op Enter of Return. Klik dan er-

gens anders in de tabel om de kolom te deselecteren'

4 Sleep met het gereedschap Tekst omlaag vanaf de tweede

cel in de eerste kolom. Selecteer zo alle cellen behalve de

bovenste cel in de kolom.



5 In het deelvenster Tabel kiest u Exact in het menu Rijhoogte (tr) en dan typt u
6p10,8 in het vak rechts van het menu. Druk op Enter of Return.

6 Gebruik zonodig het gereedschap Selecteren ( h ) om het formaat van het tekstka-
der tewi)zigen zodat de tabel erin past.

7 Kies Bestand > Opslaan.

Illustraties in tabelcellen plaatsen

De afbeeldingen die u aan de tabel gaat toevoegen zijn allemaal opgeslagen in een bi-
bliotheek. U kunt ze uit de bibliotheek naar de documentpagina of naar het plakbord
slepen. De afbeeldingenzijndan in de tabelcellen verankerd.

Eerst gaat u één afbeelding importeren die nog geen deel uitmaakt van het InDesign-
bestand.

1 Klik met het gereedschap Tekst (t) om het invoegpunt in de eerste cel van de
tweede rij te plaatsen (net onder de cel'Detail').

2 Kies Bestand ) Plaatsen en zoek het bestand l0_c.tif in uw map Lesson_r0. Zorg
dat Importopties tonen is gedeselecteerd en dubbelklik dan om het bestand te ope-
nen. De foto van de bloemen verschijnt in de eerste cel.

Exå¿ttr

= = = I FFI c ¿ ¡

Tåbel

tr mH' I

|*;-t ^,,û. E .

" E:

F,l6e,ffi-__l

. . ,,, i. ii , ¡r,,. i .=l

fiuquÍfn:{0ür0ç

.Uiltettf-e Manor



3 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op pagina 3 om deze in het documentven-

ster te centreren.

4 Kies Bestand > Openen en zoek het bestand l0-Graphicslibrary.indl in uw map

Lesson_l0. De extensie .indl geeft een bibliotheekbestand aan. Dubbelklik om de

bibliotheek te openen.

5 Kies Grote miniatuurweergave in het deelvenstermenu Bibliotheek zodat u de

afbeeldingen en hun namen kunt zien. Vergroot zonodig de bibliotheek om alle

afbeeldingen te kunnen zien.

+:t Als er een rood plusteken (+) in de uitpoort uan het tabelkader verschijnt, kiest u Object >
Aanpassen> Kader aan inhoud aanpassen.

.r.i, U dient het gereedschap Tekst te gebruiken om inhoud in tabelcellen te plaatsen of te plakken.
(J kunt items niet naar tabelcellen slepen. Door te slepen wordt het item boven of onder de tøbel

in de stapelvolgorde van de lay-out geplaøtst, het wordt dan niet binnen een cel geplaøtst,

+ 10.6RAPHICSLIEftÁRY

E E tr tr

E
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6 Sleep met het gereedschap Selecteren ( t ) alle afbeeldingen - tuinfoto's en pic-

togrammen - van de bibliotheek naar het plakbord rechts van pagina 3. Laat de

bibliotheek open ter referentie.

7 Klik met het gereedschap Selecteren op de afbeelding Bilsettre Manor op het plak-

bord. (Bekijk de namen in de bibliotheek als u niet zeker weet welke afbeelding dit
is.) Kies Bewerken > Knippen.

I Dubbelklik om een invoegpunt te plaatsen in de derde rij van de eerste kolom,
net onder de afbeelding die u in de vorige stap hebt geplaatst. Kies Bewerken )
Plakken.



9 Ga door met knippen en plakken om elk van de resterende vijf afbeeldingen in de

lege cellen in kolom 1 te plaatsen.

10 Kies Venster ) Lagen om het deelvenster Lagen te openen. Om de laag Leaves weer
te geven, klikt u in het lege vakje uiterst links van de laagnaam. Het oogpictogram
(F) verschijnt.

11 Kies Bestand Opslaan.

Þ U kunt snel tussen het gereedschøp Tekst en het gereedschap Selecteren schakelen door Ctrl
(Wìndows) of Command (Mac OS) ingedrukt te houden.

Meerdere illustraties in een cel plaatsen

De afbeeldingen die u in tabelcellen plaatst of plakt zijn verankerd aan de tekst binnen
de cellen. Daarom kunt u aan één cel zoveel illustraties toevoegen als u wilt. U bent al-
leen beperkt door de omvang van de cel.

Nu gaat u pictogrammen plaatsen die aangeven welke voorzieningen in de verschil-
lende tuinen beschikbaar zijn.

1 Selecteer het gereedschap Zoom (Q.) en klik en sleep om de rechter bovenhoek van
pagina 3 weer te geven, samen met de pictogrammen die u naar het plakbord het
gesleept.

û Om de illustrøties op het plakbord yan het document te kunnen zien, sleept u open deelven-
sters opzij, minimaliseert u ze of sluit u ze.

2 Selecteer met het gereedschap Selecteren ( t ) het rolstoelpictogram op het plakbord.

3 Kies Bewerken > Knippen.

4 Schakel naar het gereedschap Tekst (T ) en zoek in kolom 5, 'services', naar de eer-

ste instantie van'disabled'. Sleep om het hele woord, de komma en de spatie erach-
ter te selecteren.
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5 Kies Bewerken > Plakken. Druk op de spatiebalk om een spatie achter het picto-
gram toe te voegen.

6 Zoekde overige instanties van het woord'disabled' in de resterende cellen van die

kolom, selecteer ze en vervang de tekst door het rolstoelpictogram.

7 Herhaal dit proces bij elk van de resterende woorden en pictogrammen: 'Baby',

'Bus', 'Taxi','Retail','Lockers','Coffee' en'Dining'. (Bekijk de namen in de biblio-
theek als u niet zeker weet welke afbeelding het is.)

Omdat u de kolombreedtes nog niet hebt aangepast, kunnen de pictogrammen elkaar

verticaal overlappen. Dat gaat u in het volgende onderdeel verhelpen.
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I Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op pagina 3 om deze in het documentven-
ster te centreren.

9 Kies Bestand > Opslaan. Klik op de sluitknop van de bibliotheek om deze te slui-
ten.

Tekst in een tabel opmaken
Om dit tabelproject te voltooien, maakt u nog enkele laatste aanpassingen zodat de
spatiëring van de tekst, illustraties en tabel passen bij de rest van de spread.

Geimporteerde alineastijlen ¡n een tabel bewerken

Als u al handig bent in het opmaken van tekst in tekstkaders, zal het opmaken van
tekst in tabellen een eenvoudige en vanzelßprekende uitbreiding zijnvan uw In-
Design-vaardigheden. In d,eze oefening gaat u de opmaak van de koptekst en body-
tekst veranderen en vervolgens gaat u de alineastijlen opnieuw definiëren.

1 Selecteer het gereedschapZoom (Q.) en klik om zonodig in te zoomen tot200o/o.

2 Kies Tekst > Alineastijlen om het deelvenster Alineastijlen te openen.

3 Kies Tekst > Teken om het deelvenster Teken te openen.

4 Selecteer met het gereedschap Tekst (T ) het woord 'Detail' in de eerste rij van
de tabel. U ziet in het deelvenster Alineastijlen dat op deze tekst al de alineastijl
'header'is toegepast.

Deze stijl was met het Microsoft Word-document geimporteerd, waar de tekst oor-
spronkelijk was opgemaakt. U gaat nieuwe opmaak opgeven en de stijl bijwerken zodat
deze nieuwe opmaak wordt doorgevoerd.

5 In het deelvenster Teken stelt u de volgende kenmerken in:

. Lettertype: Myriad Pro.

. Lettertypestijl: Regular.

r Tekengrootte: 10 pt.

o Regelafstand: 14 pt.

o Reeksspatiëring: 150.

o Horizontaal schalen: l25o/o.

6 Kies Kapitalen in het deelvenstermenu Teken.
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7 Kies Venster > Stalen. Klik op Zwartvoor de geselecteerde tekst.

In het deelvenster Alineastijlen verschijnt nu een plusteken (+) naast de stijl header.

I Selecteer Stijl opnieuw definiëren in het deelvenstermenu Alineastijlen.

9 Selecteer het woord'Looten' in de derde kolom.

U zietin het deelvenster Alineastijlen dat op deze tekst al de alineastijl'bodytable' is

toegepast. Deze stijl is met het Microsoft Word-document geïmporteerd, waar de tekst
oorspronkelijk was opgemaakt. U gaat nieuwe opmaak opgeven en dan de stijl bijwer-
ken met deze nieuwe opmaak.

10 In het deelvenster Teken stelt u de volgende kenmerken in:

o Lettertype: Myriad Pro.

. Lettertypestijl:Regular.

o Tekengrootte:8 pt.

o Regelafstand: 10 pt.

@ Als de tekst niet meer in de cellen pøst, gaat u døt verderop in deze les verhelpen. Overlopende
tekst in cellen wordt aøngegeyen met een rode stip in de cel.

In het deelvenster Alineastijlen verschijnt nu een plusteken (+) naast de stijl bodytable

11 Selecteer Stijl opnieuw definiëren in het deelvenstermenu Alineastijlen.
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Een nieuwe celstijl maken

U gaat nu, net als in Les 8, een nieuwe celstijl maken die zowel celopmaak bevat als

de alineastijl die u zojuist hebt bewerkt. U gaat de tekst in deze cellen verticaal in het
midden uitlijnen.

1 Selecteer het gereedschap Tekst (t ) en klik om een invoegpunt te plaatsen in het
woord'Looten'.

2 Kies Venster > Tekst en Tabellen > Celstijlen. Kies Nieuwe celstijl in het deel-
venstermenu Celstijlen.

3 Typ Table Body in het vak Naam stijl.

4 Kies bodytable in het menu Alineastijlen. Zo weet u zeker dat de stijl deel uitmaakt
van de celopmaak.

5 Selecteer Tekst aan de linkerzijde van het dialoogvenster. Typ in het gedeelte Celin-
zet 0p5 in het vak Boven en klik op het pictogram Maak alle instellingen gelijk (fü)

om bij Ondet Links en Rechts dezelfde waarde in te stellen.

6 Kies in het gedeelte Verticale uitvulling van het dialoogvenster de optie Centreren
in het menu Uitlijnen.
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7 Klik op OK. De nieuwe celstijl Table Body verschijnt in het deelvenster Celstijlen.

I Sleep met het gereedschap Tekst (T) om alle rijen en kolommen (behalve de koprij)

te selecteren. Klik op Table Body om de nieuwe stijl op alle geselecteerde cellen toe

te passen.

¡I-.¡-

Hoewel er in de eerste en laatste kolommen geen tekst staat' worden door het toepas-

sen van de celstijl de verankerde illustraties binnen de cellen gecentreerd.

e AIs de tekst níet verøndert en u het plusteken (+) nog naøst de stijl ziet, houdt u Alt (Win-

dow) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u op de stijl klikt. Hiermee wordt alle bestaande

opmaøk in de tekst overschreven.

Een celstijl dupliceren

In de laatste kolom hebben de pictogrammen een grotere regelafstand nodig. U gaat

nu de regelafstand vergroten en vervolgens een nieuwe alineastijl maken. Ten slotte

gaat u een nieuwe celstijl maken die de nieuwe alineastijl gebruikt'

1 Selecteer met het gereedschap Tekst (T ) de drie pictogrammen die elkaar iets over-

lappen in de een na bovenste cel van de laatste kolom. Om verankerde objecten

zoals dezete selecteren, sleep u alsofu tekst selecteert.

2 Vergroot in het deelvenster Teken de regelafstandtot24 pt. Houd de pictogram-

men geselecteerd.
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3 Kies Nieuwe alineastijl in het deelvenstermenu Alineastijlen. Uw nieuwe regel-
afstand wordt weergegeven in het vak Stijl-instellingen.

4 Typ Table lcons in het vak Naam stijl om deze stijl een naam te geven. Klik op oK.
5 Kies venster > Tekst en tabellen > celstijlen en klik op de stijl Table Body.

6 Kies Stijl dupliceren in het deelvenstermenu Celstijlen. Het dialoogvenster Celstijl
dupliceren verschijnt, met dezelfde opmaakkenmerken als de oorspronkelijke stijl
Table Body.

7 'Ap Table Icons in het vak Naam stijl.

8 In het gedeelte Alineastijlen van het dialoogvenster kiest u Table Icons in het menu
Alineastijlen.
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9 Klik op OK. De stijl Table Icons verschijnt nu in het deelvenster Celstijlen.

10 Selecteer met het gereedschap Tekst alle cellen met groene pictogrammen, behalve

de koprij.

11 Klik op Table Icons in het deelvenster Celstijlen om de nieuwe stijl op deze cellen

toe te passen.

12 Kies Bestand > Opslaan.

Alle pictogrammen in de laatste kolom hebben nu de juiste spatiëring. Nu hoeft u al-

leen nog de kolombreedtes aan te passen zodat de tekst en illustraties erin passen.

Slepen om het kolomformaat te wijzigen

In tabellen worden tekst of illustraties die niet in een cel passen overlopend genoemd,

dit wordt aangegeven met een kleine rode stip in de rechter benedenhoek van de cel.

Tabelcellen ondersteunen geen verbindingen. Als de inhoud niet in een cel past, moet

de inhoud worden verkleind ofde cel worden yergroot.

Bij deze tabel voor de tuincatalogus gaat u het formaat van de kolommen zo aanpassen

dat alles in de tabel past.



1 Kies Weergave ) Pagina in venster passen om de hele tabel te kunnen zien.

2 Plaats het gereedschap Tekst (T) op de verticale lijn tussen de kolommen'Region'
en 'Description'tot de aanwijzer verandert in een dubbele pijl (<+). Sleep dan de
kolomrand naar rechts om de kolom te verbreden totdat de inhoud van alle cellen
in de kolom zichtbaar is.

3 Werk van links naar rechts en verander het formaat van elk van de kolommen zo-
dat de inhoud erin past.

4 Gebruik zonodig het gereedschap Selecteren ( \ ) om het formaat van het tekst-
kader horizontaal en verticaal te veranderen zodat de hele tabel erin past.

5 Deselecteer alles, kies Weergave > Spread in venster passen en Kies Bestand )
Opslaan.
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De afronding
AIs laatste stap gaat u uw voltooide tuincatalogus voorvertonen

1 Kies Voorvertoning in de gereedschapset.

2 Druk op Tab om alle deelvensters te verbergen en het resultaat van uw werk te be-

kijken.

Gefeliciteerdl U hebt deze les voltooid.

Zelf verkennen
Nu u weet hoe u in InDesign met tabellen werkt, kunt u experimenteren met andere

technieken voor het opzetten van tabellen.

1 Als u een nieuwe tabel wilt maken, schuift u voorbij de spread naar het plakbord

en sleept u met het gereedschap Tekst (T ) om een nieuw tekstkader te maken. Kies

vervolgens Tabel > Tabel invoegen en voer het gewenste aantal rijen en kolommen
voor uw tabel in.

2 Als u informatie in de tabel wilt invoeren, plaatst u het invoegpunt in de eerste cel

en begint u te typen. Druk op Tab om naar de volgende cel in de rij te gaan. Met de

toets pijl-omlaaggaat u omlaag naar de volgende cel in de kolom.

3 Als u een kolom wilt toevoegen door te slepen, beweegt u het gereedschap Tekst
(T ) boven de rechterrand van een van de kolommen in uw tabel zodat de aanwijzer
verandert in een dubbele pijl (.*) en begint u naar rechts te slepen. Houd Alt (Win-
dows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleep een klein stukje naar rechts, onge-

veer een centimeter. Zodra u de muisknop loslaat, verschijnt er een nieuwe kolom
met dezelfde breedte als de afstand waarover u hebt gesleept.

4 Als u verschillende cellen tot één celwilt samenvoegen, sleept u met het gereed-

schap Tekst (f ) om twee of meer cellen te selecteren en dan kiest u Tabel > Cellen

samenvoegen.
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5 Als u de tabel wilt converteren naar tekst, kiest u Tabel > Tabel omzetten in tekst.

U kunt tabs gebruiken om de voormalige kolommen van elkaar te scheiden en de

rijen met alinea-einden scheiden. U kunt deze opties ook wijzigen. Op dezelfde

manier kunt u een tekst met tabs converteren naar een tabel door de tekst te selec-

teren en Tabel > Tekst omzetten in tabel te kiezen.

6 Als u geroteerde tekst wilt maken, klikt u met het gereedschap Tekst om een in-
voegpunt te plaatsen in de samengevoegde cel die u zojuist hebt gemaakt. Kies Ven-

ster ) Tekst en tabellen > Tabel. In het deelvenster Tabel selecteert u de optie Tekst

270" roleren ( r, ) . Typ vervolgens de gewenste tekst in deze cel.



Herhalingsvragen
1 Wat zijn devoordelen van het gebruik van tabellen ten

opzichte van tekst die met tabs in kolommen is ingedeeld?

2 Wanneer ontstaat een cel met overlopende inhoud?

3 Welk gereedschap wordt het meest gebruikt wanneer u met tabellen werkt?

Antwoorden op de herhalingsvragen
1 Tabellen geven u veel meer flexibiliteit enziinveel gemakkelijker op te ma-

ken. In een tabel kan tekst binnen een cel doorlopen, dus hoeft u geen extra

regels toe te voegen voor cellen die veel tekst bevatten. Bovendien kunt u stij-

len toekennen aan afzonderlijke rijen, kolommen en cellen - met inbegrip

van tekenstijlen en zelfs alineastijlen - want elke cel wordt als afzonderlijke

alinea beschouwd.

2 Overlopende cellen ontstaan wanneer de inhoud niet binnen de huidige

afmetingen van de cel past. Overlopende tekst kan ontstaan wanneer u de

breedte en de hoogte van de cel (of van ziin ri) en kolom) exact hebt gedefi-

nieerd. Anders zou de geplaatste tekst in de cel doorlopen, die in verticale

richting wordt vergro ot zodat de tekst erin past. Wanneer u een illustratie in

een cel plaatst die geen gedefinieerde formaatgrenzen heeft, wordt de cel wel

verticaal, maar niet horizontaal vergroot. De kolom behoudt dus zijn oor-

spronkelijke breedte.

3 Om met een tabel te werken moet het gereedschap Tekst zijn geselecteerd. U

kunt andere gereedschappen gebruiken om met de illustraties in tabelcellen

te werken, maar om met de tabel zelf te werken, zoals rijen of kolommen se-

lecteren, tekst of illustraties invoegen, tabelafmetingenwiizigen enzovoort,

gebruikt u het gereedschap Tekst.



InDesign CS4beschikt over een reeks transpørantiefuncties die
uw verbeelding en creativiteit prikkelen. Met deze functies stelt u
dekking fficten en kleurovervloeüngen in. tJ kunt ookbestanden
waarin transparantie wordt gebruikt importeren en ex,tra
trønsp arantíe- effect en to eu o egen.



11 Werken met transparantie

O

Lesoverzicht
In deze les leert u:

. een geimporteerde zwart-witafbeelding inkleuren;

o de dekking veranderen van objecten die in InDesign zijn getekend;

. transparantie-instellingen op geïmporteerde illustraties toepassen;

. transparantie-instellingen op teksttoepassen;

¡ overvloeimodi op overlappende objecten toepassen;

o doezelaareffecten op objecten toepassen;

¡ meerdere effecten op een object toepassen;

o effecten bewerken en verwijderen.

Deze les duurt ongeveer 45 minuten.



Aan de slag
Het project van deze les is een menukaart rroor een denkbeeldig restaurant, Bistro
Nouveau. Door een reeks lagen te gebruiken bij het toepassen van transparantie-effec-
ten, zult u een visueel rijk ontwerp maken.

O Plaøts een kopie vøn de bronbestanden van deze les op uw harde schijf ats u dit nog niet hebt
gedaan. U vindt ile bestanden op de cd die is geleverd bij Adobe InDesign CS4 Classroom in a
Book. Zie 'De bestanden van Classroom in ø Book kopiëren' in de inleiding.

1 Om ervoor tezorgen dat de voorkeuren en standaardinstellingen van uwAdobe
InDesign CS4-programma overeenkomen met de instellingen die in deze les wor-
den gebruikt, verplaatst u het InDesign-voorkeurenbestand naar een andere map.
Volg hierbij de procedure in 'Het voorkeurenbestand van InDesign opslaan en
terugplaatsen' op pagina 2.

2 start Adobe InDesign cs4. om ervoor te zorgen dat de deelvensters en menu-
opdrachten overeenkomen met de instellingen die in deze les worden gebruikt,
kiest u Venster > Werkruimte ) [Geavanceerd], en dan kiest u Venster > Werk-
ruimte ) Geavanceerd opnieuw instellen.

Eerst gaat u een InDesign-document openen dat al gedeeltelijk is voltooid.

3 Kies Bestand > openen en open het bestand 11-a-start.indd in de map InDesign-
ClB/Lessons/Lesson_11 op uw harde schijf.

4 Kies Bestand > Opslaan als, noem het bestand ll_Menu.indd en sla het op in de
map Lesson_I1.

Aangezien alle lagen momenteel zijn verborgen, ziet
de menukaart eruit als lange, lege pagina. U gaat

deze lagen een voor een zichtbaar maken wanneer u
ze nodig hebtzodat u zich kunt concentreren op de
specifreke objecten en taken in deze les.

5 Als u wilt zien hoe het voltooide document er-
uitziet, opent u het bestand 11_b_End.indd in de

map Lesson_l1.

6 Wanneer u klaar bent om verder te werken,
kunt u het bestand 1l_b_End.indd sluiten of het
open laten om als leidraad bij uwwerk te gebrui-
ken. Keer dan terug naar uw lesdocument door
ll_Menu.indd in het menu Venster te kiezen of
door op de tab ll_Menu.indd boven aan het do-
cumentvenster te klikken.



Een zwart-witafbeelding importeren en inkleuren
U gaat eerst werken met de laag Background voor de menukaarl.Deze laag dient als

achtergrond met een textuur die zichtbaar is door de objecten heen die op de lagen

erboven staan en transparantie-effecten hebben. Door transparantie-effecten toe te

passen, kunt u doorschijnende objecten maken waardoorheen onderliggende objecten

zichtbaar zijn.

Aangezien zich in de stapel van lagen niets onder de laag Background bevindt, gaat u

bij objecten op deze laag geen transparantie-effecten toepassen.

1 Kies Venster ) Lagen om het deelvenster Lagen weer te geven.

2 Selecteer in het deelvenster Lagen de laag Background. Schuif zonodig omlaag tot
de onderzijde van de stapel lagen. U gaat een afbeelding importeren en op dezelaag
plaatsen.

3 Controleer of links van de laagnaam het oogpictogram (Ë) wordt weergegeven,

zodat delaagzichtbaar is en dat het vergrendelpictogram (l) niet wordt weerge-

geven, zodat de laag niet is vergrendeld. Het penpictogram (0) rechts van de laag-

naam geeft aan dat dit de laag is waarop de geïmporteerde objecten geplaatst zullen

worden en waarop nieuwe kaders gemaakt zullen worden.

4 Kies Weergave ) Rasters en hulplijnen > Hulplijnen tonen. U gaat de hulplijnen op

de pagina gebruiken om de achtergrondafbeelding die u importeert uit te lijnen.

5 Kies Bestand ) Plaatsen en open het bestand 1l-c.tif in uw map Lesson-11. Dit be-

stand is een zwart-wit-tif.

6 Plaats het geladen-illustratiepictogram (ìl ) iets buiten de linker bovenhoek van de

pagina; klik dan op het punt waar de rode hulplijnen van het afloopgebied elkaar
kruisen zodat de geplaatste afbeelding de hele pagina beslaat, inclusief de marges

en het afloopgebied. Houd het illustratiekader geselecteerd.
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7 Kies Venster > Stalen. U gaat het deelvenster Stalen gebruiken om de afbeelding in
te kleuren, maar eerst stelt u de tint bij van de staal die u gaat gebruiken.

8 In het deelvenster Stalen selecteert u het vak Vulling (fi). Schuif omlaag in de sta-

lenlijst naar de staal Light Green en selecteer deze. Klik op het menu Tint boven in
het deelvenster en sleep de schuifknop naar 760/o.

De witte gebieden van de afbeelding hebben nu een 760/o tintvan de groene kleur,
maar de grijze gebieden zijn niet veranderd.

9 Kies Bewerken > Alles deselecteren om de afbeelding te deselecteren.

10 Selecteer het gereedschap Direct selecteren ( \ ) in de gereedschapset en klik op
de afbeelding om deze te selecteren. Selecteer dan Light Green in het deelvenster
Stalen. Light Green vervangt grijs in de afbeelding, de gebieden met de kleur Light
Green 7 60/o veranderen niet.

Wanneer u met het gereedschap Direct selecteren in een illustratiekader klikt, selec-

teert u de illustratie in plaats van het kader. Als u dan een vulkleur toepast, wordt de

kleur toegepast op de grijze gebieden van de afbeelding in plaats van op de achter-
grond van het kader net als wanneer u met het gereedschap Selecteren ( lt ) in het kader
hebt geklikt.

Q Onthoud dat het gereedschap Direct selecteren de vorm van een høndje ({)) heeft wønneer u
het op een kader plaøtst. Toch selecteert u hiermee de inhoud vøn een afbeeldingskader wanneer
uklikt.



11 Klik in het deelvenster Lagen op het lege vakje links van de laagnaam Background

om de laag te vergrendelen. Laat de laag Background zichtbaar zodat u het resultaat

kunt zien van de transparantie die u boven dezelaag gaat aanbrengen.
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12 Kies Bestand > Opslaan om uw werk te bewaren.

U hebt een snelle methode geleerd voor het inkleuren van een zwart-witafbeelding.

Hoewel deze methode effectief is voor het maken van composities' werkt u voor het

creëren van uw definitieve illustraties waarschijnlijk effectiever met de kleurfuncties

die beschikbaar ziin in Adobe Photopshop CS4.

Transparantie-instellingen toepassen

InDesign CS4 heeft uitgebreide functies voor transparantie. Door bijvoorbeeld de

dekking bij objecten, tekst en zelfs geÏmporteerde illustraties te verminderen, kunt u

onderliggende objecten zien die anders niet zichtbaar zouden zijn. Aanvullende trans-

parantiefuncties zoals overvloeimodi, slagschaduwen' randen met doezelaar of gloed,

en schuine randen en reliëfeffecten bieden een uitgebreide reeks opties voor het creë-

ren van speciale visuele effecten; verderop in dezeles worden deze functies behandeld.
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Over het deelvenster Effecten

U gebruikt het deelvenster Effecten (Venster > Effecten) om de dekking en overvloei-
modus van objecten en groepen op te geven, om overvloeien te isoleren tot een bepaal-
de groep, om objecten binnen een groep uit te nemen ofom een transparantie-effect
toe te passen.

A. Overyloeimodus
B. Niveaus
C,Wisøllefficten
D. FX-knop
E, Verwijderen
F. Dekking

FA

B

CDE

Overzicht van het deelvenster Effecten
overvloeimodus - Hiermee bepaalt u hoe de kleuren in transparante objecten
en de achterliggende objecten op elkaar reageren.

Dekking - Als u de dekkingswaarde van een object verlaagt, wordt het object
doorzichtiger en de onderliggende objecten zichtbaarder.

Niveau - Hier ziet u de dekkingsinstellingen voor object, Lijn, Vulling en Tekst
van het geselecteerde object. ook kunt u hier aflezen of transparantie-effecten
zUn toegepast. Klik op het driehoekje links van het woord Object (of Groep
of Afbeelding) om de niveau-instellingen te tonen of te verbergen. Het FX-
pictogram verschijnt op een niveau nadat u er transparantie-instellingen hebt
toegepast. Dubbelklik op dit pictogram als u de instellingen wilt bewerken.

Overvloeien isoleren - Hiermee past u een overvloeimodus toe op een
geselecteerde groep objecten; onderliggende objecten die geen deel uitmaken
van de groep worden hierdoor niet beTnvloed.

Groep uitnemen - Hiermee kunt u de dekkings- en overvloeieigenschappen van
elk object in een groep uitnemen, ofwel zichtbaar uitnemen, ten opzichte van
onderliggende objecten in de groep.

De knop Alles wissen - Hiermee wist u effecten (lijn, vulling of tekst) uit een
object, stelt u de overvloeimodus in op Normaal en wijzigt u de Dekking_
instelling voor het volledige object in 100o/o.

FX-knop - Hiermee geeft u een lijst met transparantie-effecten weer.
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De dekking van effen gekleurde objecten wijzigen

Nu de achtergrondillustratie is voltooid, kunt u transparantie-effecten Saan toevoegen

aan objecten op lagen die erboven zijn gestapeld. U begint met een reeks eenvoudige

vormen die in InDesign CS4 zijn getekend.

1 Selecteer in het deelvenster Lagen de laag Artl zodat dit de actieve laag wordt en

klik op het vergrendelpictogram links van de laagnaam om de laagte ontgrendelen.

Klik in het lege vakje uiterst links van de laagnaam Artl, zodat het oogpictogram

(Ð) verschijnt, wat aangeeft dat de laag zichtbaar is.

', ' AIs het deelvenster Stalen niet meer open is, kiest u Venster > Stalen om het te openen. De

yormefl worden aangeduid met de nøam yan de kleurstaøl die op de vulling van het object is

toegepøst.

2 Klik met het gereedschap Selecteren (h) op de cirkel die gevuld is met de staal

Yellow/Green op de rechterzijde van de pagina. Dit cirkelvormige kader met effen

vulling is in InDesign getekend.

3 Kies Venster > Effecten om het deelvenster te tonen.

4 Klik in het deelvenster Effecten op de pijl rechts van het Dekkingspercentage. Er

verschijnt een schuifknop Dekkingspercentage. Sleep de schuifknop naar 70o/o ' U

kunt ook 70o/o invoeren in het vak Dekking en op Enter of Return drukken.
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Nadat u de transparantie van de Yellow/Green Circle hebt veranderd, is de paarse balk
gedeeltelijk zichtbaar door de gewijzigde kleur.

5 Selecteer in het documentvenster de met Light Green gevulde halve cirkel in de lin-
ker bovenhoek van de pagina. Stel in het deelvenster Effecten de Dekking-waarde
in op 50%0. De halve cirkel verschijnt nu als een subtiele variatie in kleur tegen de
achtergrond.

6 Herhaal stap 5 bij de resterende cirkels op de laag Artl en gebruik de volgende in-
stellingen om de dekking van elk van de cirkels te veranderen:

o Links, middelste cirkel gevuld met de staal Medium Green, Dekking = 600/o.

¡ Links, onderste cirkel gevuld met de staal Light Purple, Dekking = 70o/o.

o Rechts, cirkel gevuld met staal Light Purple en een zwartelijn, Dekking = 600/o

¡ Rechts, onderste halve cirkel gevuld met de staal Light Green, Dekking = 50o/o.

7 Kies Bestand > Opslaan om uw werk te bewaren.

Een overvloeimodus toepassen

Door de dekking te veranderen ontstaat een kleur die de kleurwaarden van het object
combineert met de objecten eronder. Het gebruik van overvloeimodi is een andere
manier om kleurinteracties tussen gelaagde objecten te maken.

In deze procedure gaat u de overvloeimodus vermenigvuldigen toepassen op een van
de cirkels waarbij u eerder in deze les de dekking hebt gewijzigd.

1 Selecteer met het gereedschap Selecteren ( tt ) de met yellow/Green gevulde cirkel
rechts op de pagina.
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2 In het deelvenster Effecten kiest u Bedekken in het menu Overvloeimodus' U ziet

dat de kleuren veranderen.

3 Selecteer de met Light Green gevulde halve cirkel rechtsonder op de pagina' houd

dan Shift ingedrukt en selecteer de halve cirkel linksboven op de pagina.

4 In het deelvenster Effecten kiest u Vermenigvuldigen in het menu Overvloeimo-

dus.

5 Kies Bestand > Opslaan.

Zie 'Instellen hoe kleuren overvloeien' in InDesign Help voor meer informatie over de

verschillende overvloeimodi'



Transparantie-instellingen bij Eps-afbeeldingen wijzigen
U hebt verschillende transparantie-instellingen toegepast op objecten die in InDesign
zijn getekend. U kunt de dekkingswaarden en overvloeimodi ook w ijzigenbij illustra-
ties die zijn geïmporteerd uit andere toepassingen zoals Adobe Illustrator.

1 In het deelvenster Lagen ontgrendelt u delaag Art2 en maakt u d,eze zichtbaar.

2 Zotgervoor dat het gereedschap Selecteren (l) is geselecteerd in de gereedschapset.

3 Klik aan de linkerzijde van de pagina op de afbeelding van de zwartespiraal, die
zich boven op de met Medium Green gevulde cirkel bevindt. Terwijl de zwarte spi-
raal nog is geselecteerd, houdt u Shift ingedrukt en klikt u om ook de spiraal borren
de Light Purple-cirkel aan de rechterzijde van de pagina te selecteren. Nu zijn beide
spiraalvormige objecten geselecteerd.

4 In het deelvenster Effecten kiest u Kleur tegenhouden in het menu Overvloeimo-
dus en stelt u de Dekking in op 30%.

Nu gaat u een overvloeimodus aanbrengen bij de lijn op de afbeelding van de vis.

5 Klik met het gereedschap selecteren ( I ) op de afbeelding van de vis rechts op de
pagina.

6 In het deelvenster Effecten klikt u op de het niveau Lijn onder object. Door het
Lijn-niveau te selecteren worden veranderingen die u aanbrengt bij de dekking of
overvloeimodus toegepast op de lijn van het geselecteerde object.

Een niveau geeft de object-, Lijn-, vulling- en Tekst-dekkingsinstellingen van het
object aan en de toegepaste overvloeimodus, en of er transparantie-effecten zijntoe-
Sepast. U kunt deze niveauinstellingen tonen ofverbergen door te klikken op het drie-
hoekje links van het woord Object (of Groep of Afbeelding).
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7 Kies Fel licht in het menu Overvloeimodus.

Selecteer de afbeelding (Iinks); selecteer dan het Lijn-niteau (midden); en kies FeI licht (rechtÐ.

I Kies Bestand > Opslaan om uw werk te bewaren'

Transparantie wijzigen b¡j afbeeldingen

Nu gaat u transparantie toepassen op een geTmporteerd Photoshop-bestand. Hoewel

in dit voorbeeld een monochrome afbeelding wordt gebruikt' kunt u in InDesign

transparantie-instellingen ook toepassen op complexe veelkleurige foto's. Het proces

is hetzelfde als het toepassen van transparantie op elk ander InDesign-object.

1 Selecteer in het deelvenster Lagen de laag Art3. Klik om dezelaagte ontgrendelen

en zichtbaar te maken. Als dit gemakkelijker werkt, kunt u de laag Artl of de laag

Art2 verbergen. Houd wel minstens één onderliggende laagzíchtbaar zodat u het

resultaat van de transparantie-interacties kunt zien.

2 Klik met het gereedschap selecteren ( lt ) op de afbeelding van de zwarte ster-

uitbarsting aan de rechterkant van de pagina'
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3 In het deelvenster Effecten voert u 70o/o in als de Dekking-waarde.

4 schakel naar het gereedschap Direct selecteren ( h ), beweeg de aanwijzer boven de
afbeelding van de steruitbarsting zodat de aanwijzer verandert in een handje (fl)
en klik dan eenmaal op de afbeelding.

5 Klik in het deelvenster Stalen op het vak Vulling (l) en selecteer dan de kleurstaal
Red zodat de zwarte gebieden van de afbeelding worden vervangen door de rode
kleur.

Als er andere lagen zichtbaar zijn onder de laag Art3, ziet u de steruitbarsting als een
gedempte oranje kleur. Als er geen andere lagen zichtba ar zijn, is de steruitbarsting
rood.

6 selecteer zonodig de afbeelding van de steruitbarsting opnieuw met het gereed-
schap Direct selecteren.

7 In het deelvenster Effecten kiest u Rasteren in het menu Overvloeimodus. Laat de
waarde Dekking ingesteld op 100%. Afhankelijk van de lagen die eronder zicht-
baar zijn, veranderen de kleuren van de steruitbarsting.

8 Kies Bestand > Opslaan om uw werk te bewaren.

lllustrator-bestanden met transparantie importeren en wijzigen
Wanneer u Adobe lllustrator-bestanden in uw InDesignlay-out importeert, herkent
en behoudt InDesign CS4 alle transparantie-instellingen die in Illustrator zijntoege-
past. U kunt in InDesign ook aanvullende transparantie-instellingen toepassen om de
dekking, overvloeimodi en doezeling van de gehele illustratie bij te stellen.

Nu gaat u een afbeelding van glazen plaatsen en vervolgens de transparantie ervan
bijstellen.

1 Zotgervoor dat de laagArt3 in het deelvenster Lagen de actieve laag is en dat de
lagen Art3, Art2, Artl en Backgroundzichtbaar zíjn.

2 vergrendel de lagen Art2, Artl en Background om te voorkome n dat dezeworden
gewijzigd.

3 Selecteer het gereedschap Selecteren ( h ) in de gereedschapset. Kies vervolgens Be-
werken > Alles deselecteren zodat de afbeelding die u gaat importeren niet in een
bestaand object wordt geplaatst.

4 Kies Weergave ) Pagina in venster passen.

5 Kies Bestand > Plaatsen. Selecteer Importopties tonen onder in het dialoogvenster
Plaatsen.
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6 Zoek het bestand ll-d.ai in uw map Lesson-ll en dubbelklik erop om het te

plaatsen.

7 In het dialoogvenster PDF plaatsen controleert u ofselectiekader is geselecteerd in

het menu Uitsnijden tot.

I Klik op OK. Het dialoogvenster wordt gesloten en de aanwijzer verandert in een

geladen-illustratiePictogram.

g Plaats het geladen-illustratiepictogram ('7) op de paarse cirkel rechts op de pagina.

Klik om de illustratie te plaatsen. Versleep zonodig de afbeelding om deze binnen

de paarse cirkel te centreren.
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10 Klik in het deelvenster Lagen om de lagen Art2,Artl en Background te verbergen
zodat alleen de laag Art3 zichtbaar is en u de geplaatste afbeelding afzonderlijk
kunt bekijken en de transparante kleurinteracties in de afbeelding zelf kunt zien.

11 Klik dan om de lagen Art2, Artr en Background weer zichtbaar te maken. u ziet
dat de witte 'olijf'-vorm volledig dekkend is terwijl de andere vormen van de glazen
gedeeltelijk transparant zijn.

12 Terwijl de afbeelding van de glazennog is geselecteerd, verandert u de instelling
Dekking in het deelvenster Effecten in 80%o. Houd de afbeelding geselecteerd. U
kunt nu de spiraal achter de witte olijf zien en dat de glazen getemperd van kleur zijn.

13 In het deelvenster Effecten kiest u Kleur inbranden in het menu Overvloeimodus. De
kleuren en interacties van de afbeelding krijgen nu een volstrekt ander karakter.

14 Kies Bestand > Opslaan.

Transparantie-instellingen op tekst toepassen
Het veranderen van de dekking van tekst is net zo eenvoudig als het toepassen van
transparantie-instellingen op grafische objecten in uw lay-out. u gaat de techniek nu
uitproberen want u verandert ook de kleur van de tekst.

1 In het deelvenster Lagen klikt u om de laagArt 3 te vergrendelen en vervolgens
klikt u om de laag Type te ontgrendelen en zichtbaar te maken.

2 Selecteer het gereedschap Selecteren (lt) in de gereedschapset en klik op het tekst-
kader'I THINK, THEREFORE I DINE'. zoomzonodig inzod,afu de tekst goed
kunt lezen.

om transparantie-instellingen toe te passen op tekst ofop een tekstkader enzijn
inhoud, dient u het kader te selecteren met het gereedschap selecteren. u kunt geen
transparantie-instellingen opgeven wanneer de tekst is geselecteerd met het gereed-
schap Tekst.



3 Selecteer in het deelvenster Effecten het Text-niveau zodat wijzigingen die u in de

dekking of overvloeimodus aanbrengt alleen worden toegepast op de tekst.

4 Kies Bedekken in het menu Overvloeimodus en verander de dekking in7Ùo/o.

5 Kies Bewerken > Alles deselecteren.

Nu gaat u de dekking van een tekstkadervulling wijzigen.

6 Zorgervoor dat het gereedschap Selecteren (\) in de gereedschapset is geselecteerd.

Klik dan op het tekstkader onder aan de pagina met de tekst'Boston I Chicago I

Denver I Houston I Minneapolis'. Zoom zonodig in zodat u de tekst goed kunt

lezen.

7 Selecteer in het deelvenster Effecten het Vulling-niveau en verander de Dekking in

70o/o.

8 Kies Bewerken > Alles deselecteren en kies dan Bestand > Opslaan.

Werken met effecten
In deze les hebt u inmiddels geleerd hoe u transparantie toepast door overvloeimodi

en de dekkingtewijzigenbij objecten die in InDesignzijngetekend, bij geïmporteerde

illustraties en bij tekst. U kunt transparantie echter ook toepassen met de negen trans-

parantie-effecten in InDesign. De meeste instellingen en opties om deze effecten te

maken lijken op elkaar.
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U gaat nu enkele van deze effecten uitproberen bij het verfrjnen van het ontwerp van
de menukaart

Tra nspa ra nt¡e-effecten
Slagschaduw - Voegt een schaduw toe die achter het object, de lijn, vulling of
tekst valt.

Schaduw binnen - Voegt net binnen de randen van het object, de lijn, vulling of
tekst een schaduw toe, waardoor het item lijkt in te springen.

Gloed buiten en Gloed binnen - Hiermee lijkt er vanaf de binnen- of
buitenrand van het object, de lijn, vulling of tekst een gloed te stralen.

schuine kant en reliëf - Voegt verschillende combinaties van hooglichten en
schaduwen toe waardoor tekst en afbeeldingen er driedimensionaal uitzien.

Satijn - Voegt inwendige schaduw toe die een satijnachtige afwerking geeft.

Basisdoezelaar, Richtingsdoezelaar en Verloopdoezelaar - Verzacht de
randen van een object door ze te vervagen naar transparant.

Uit: lnDesign Help

Basisdoezeling op de randen van een afbeelding toepassen
Doezelen is een andere manier om bij een object transparantie aan te brengen. Doeze-
ling creëert een subtiele overgang tussen een object en onderliggende afbeeldingen. Er
zijn drie typen doezeling in InDesign CS4.

o Basisdoez elaar verzacht ofvervaagt de randen van een object over een afstand die u
instelt.

o Richtingsdoezelaar verzacht de randen van een object door de randen te vervagen
naar transparant vanuit richtingen die u opgeeft.

o verloopdoezelaar verzacht de gebieden van een object door ze te vervagen naar
transparant.

Eerst gaat u een Basisdoezelaar toepassen, waaÍnau verder gaat met de Verloopdoeze-
Laar.

1 Ontgrendel zonodig de laag Artl in het deelvenster Lagen.

2 Selecteer het gereedschap Selecteren ( tt) en kies dan de met Light purple gevulde
cirkel links op de pagina.

3 Kies Object > Effecten > Basisdoezelaar. Het dialoogvenster Effecten verschijnt,
waarin opties voor de verschillende transparantie-effecten worden weerseseven.



4 Stel in het gedeelte Opties van het dialoogvenster Effecten de volgende opties in:

o In het vak Doezelbreedte typt u 0,375in.

o Verander de waarden Onderdrukken en Ruis beide in l0olo.

o Laatde optie Hoeken staan op Verstrooid'

5 Zorgervoor dat Voorvertoning is geselecteerd en verplaats zonodig het dialoog-

venster om het effect van uw wijzigingen te kunnen zien. U ziet hoe de randen van

de paarse cirkel nu zijnvervaagd.

6 Klik op OK om de instellingen toe te passen en het dialoogvenster Effecten te

sluiten.

7 Kies Bestand > Opslaan.

C Wanneer u uw InDesign-document ereporteert als een Adobe PDF-bestand, blijft trønspa-

rantie behouden øls u dit bestønd maakt met Adobe Acrobøt 5.0 of later als de instelling bij

compatibiliteit.

Een Verloopdoezelaar toepassen

Met het effect Verloopdoezelaar kunt u gebieden van een object verzachten door deze

te vervagen naar transparant.

1 Klik met het gereedschap Selecteren ( Ìt) op de met Light Purple gevulde verticale

balk rechts op de pagina.

2 Klik onder in het deelvenster Effecten op de FX-knop (tår.) en kies Verloopdoeze-

laar in het menu.
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Het dialoogvenster Effecten verschijnt en geeft de verloopd oezelaar-opties weer

þ In het dialoogvenster Effecten kunt u zien welke fficten op een geselecteerd object zijn
toegepast(aangegeven met een vinkje øan de linkerkant van het dialoogvenster), en u kunt er
meerdere effecten toepøssen op één object.

3 Klik in het gedeelte verloopstops l¡an het dialoogvenster Effecten op de knop ver-
loop omkeren (r"¡) om de dekkende en transparante kleuren om te keren.

4 Klik op oK. De paarse rechthoek velvaagrnu naar transparant van rechts naar
links.

Nu gaat u de richting van de vervaging bijstellen.

5 Selecteer in de gereedschapset het gereedschap verloop doezelaar (EI). Houd Shift
ingedrukt en sleep de aanwijzer van de onderkant tot de bovenkant van de paarse
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rechthoek om de richting van het verloop te wi)zigen. U kunt het verloop zo vaak
bewerken als u wilt.

6 Kies Bewerken > Alles deselecteren en kies dan Bestand ) Opslaan.

Nu gaat u eerst meerdere effecten op één object toepassen en daarna gaatûze bewer-

ken.

Een slagschaduw op tekst toepassen

Wanneer u een slagschaduw op een object toepast, is het resultaat een 3D-effect waar-

door het lijkt alsofhet object boven de pagina zweeft en een schaduw op de pagina en

op de objecten eronder werpt. U kunt op elk object een slagschaduw toepassen, waar-

bij u de mogelijkheid hebt een schaduw toe te kennen onafhankelijk van de lijn of vul-
ling van een object ofvan de tekst in een tekstkader.

U gaat nu oefenen met deze techniek door een slagschaduw aan de tekst'bistro' toe te

voeSen.

1 Selecteer met het gereedschap Selecteren ( ¡t) het tekstkader dat het woord 'bistro'

bevat. Gebruik het gereedschap Zoom ( R ) om het kader te vergroten zodat u het

goed kunt zien.

2 Klik onder in het deelvenster Effecten op de knop FX (Jt. ) en kies Slagschaduw in
het menu.



4 Controleer in het dialoogvenster Effecten ofVoorvertoning is geselecteerd zodat:u
de effecten op de pagina kunt zien. Geefdan in het gedeelte Structuur de volgende

instellingen op:

. Formaat: 0,3125 in.

o Verzachten: 0,3125 in.

¡ Diepte: 30olo.

5 Wijzigde andere instellingen niet en houd het dialoogvenster Effecten open.

6 Klik aan de linkerkant van het dialoogvenster op het selectievakje links van Gloed

buiten om een gloed-buiteneffect op de halve cirkel toe te passen.

7 Klik op de woorden Gloed buiten om het effect te bewerken en de volgende instel-
lingen op te geven:

¡ Modus:Vermenigvuldigen.

o Dekking:80o/o.

o Formaat: 0,25 in.

o Spreiding: l0o/o.

0,3u5 h

:-j 0.3125 h
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8 Klik op OK om de instellingen voor deze twee effecten toe te passen.

Nu gaat u dezelfde effecten op de andere halve cirkel op de pagina toepassen door het
FX-pictogram van het deelvenster Effecten eenvoudig naar de halve cirkel te slepen.

9 Dubbelklik op het gereedschap Handje (*) o- de pagina in het venster te passen.

10 Selecteer het gereedschap Selecteren (tt) in de gereedschapset. Als de groene halve

cirkel in de linker bovenhoek van de pagina nog niet is geselecteerd, selecteert u die
nu.

' , AIs u de halve cirkel mist, kiest u Bewerken > Ongedaan maken en probeert u het nog een

keer.

11 Terwijl het deelvenster Effecten open is, sleept u het FX-pictogram rechts van het
Object-niveau naar de pagina tot op de halve groene cirkel in de rechter beneden-
hoek.

Het FX-pictogram tot op de høIye cirkel slepen (links en midden); het resultaat (rechts).

Nu gaat u dezelfde effecten toepassen op de kleine grijze cirkel op de pagina.

12 Klik in het deelvenster Lagen op het oogpictogram (Ë) om de zichtbaarheid van de

laag Art3 uit te schakelen en ontgrendel dan delaag Art2.

13 Controleer ofde groene halve cirkel nog is geselecteerd. In het deelvenster Effecten
klikt u en sleept u het FX-pictogram tot op de grijze cirkel rechts boven de afbeel-
ding van de vis.

14 Kies Bestand > Opslaan.

Effecten bewerken en verw¡jderen

U kunt toegepaste effecten eenvoudig bewerken of verwijderen. Bovendien kunt u snel

controleren of er effecten op een object zijn toegepast.

ê Effecten

Dêkk¡ng!

isoleren nGpêp u¡tnemen

iÀ fx. I

Nomåål 1oo9s

I rl irl

ob¡ettr Norme¡l



Eerst gaat u de verloopvulling achter de naam van het restaurant bewerken, vervolgens

gaat u de effecten die op een van de cirkels zijn toegepast verwijderen.

1 Zoryervoor dat in het deelvenster Lagen de laag Artt ontgrendeld en zichtbaar is.

2 Klik met het gereedschap Selecteren ( h ) op het kader met de verloopvulling achter

de tekst'bistro Nouveau'.

3 Terwijl het deelvenster Effecten open is, klikt u op de knop FX (r". ) onder in het

deelvenster. In het menu dat verschijnt, ziet u een vinkje naast het effect Verloop-

doezelaar. Kies de optie Verloopdoezelaar in het menu.

4 In het dialoogvenster Effecten klikt u onder Verloopstops op de rechter kleurstop.

Verander Dekking in30o/o en Hoek in 90%.

5 Klik op OK om de verloopopties bij te werken.

Nu gaat u alle effecten die op een object zijn toegepast verwijderen.

6 Klik met het gereedschap Selecteren op de kleine grijze cirkel rechts boven de af-

beelding van de vis aan de rechterkant van de pagina.

7 Klik onder in het deelvenster Effecten op de knop Wis alle effecten (Ld) om alle

effecten die op de cirkel zijn toegepast te verwijderen.
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' , De knop Wis alle fficten verwijdert ook alle transparantie-instellingen van het object, zoals
dekking.

8 Schakel in het deelvenster Lagen de zichtbaarheid van alle lagen in.

9 Kies Bestand > Opslaan.

Gefeliciteerd! U hebt deze les voltooid.

Zelf verkennen
Probeer enkele van de volgende manieren voor het werken met de transparantie-opties
van InDesign:

1 Schuif naar een leeg gebied van het plakbord en maak op een nieuwe laag enkele
vormen (met de tekengereedschappen of door enkele afbeeldingsbestanden uit
deze les te importeren). Plaats uw vormen zo dat ze elkaar in ieder geval gedeelte-

lijk overlappen. Ga ð,aarna als volgt te werk:

o Selecteer het bovenste object in uw stapelvolgorde en experimenteer met andere
overvloeimodi in het deelvenster Effecten, zoals Helderheid, Fel licht en Ver-
schil. Selecteer vervolgens een ander object en kies dezelfde overvloeimodi in
het deelvenster Effecten om de resultaten te vergelijken. Wanneer u een indruk
hebt van wat de verschillende modi doen, selecteert u al uw objecten en kiest u
Normaal als de overvloeimodus.

o Verander in het deelvenster Effecten de Dekking-waarde van enkele (niet alle)
objecten. Selecteer vervolgens verschillende objecten in uw stapelvolgorde en

gebruik de opdrachten Object > Schikken ) Naar achteren en Object > Schik-
ken > Naar voren om verschillende resultaten te bekijken.

o Experimenteer bij een object met combinaties van verschillende dekkingen en

verschillende overvloeimodi. Doe daarnahetzelfde met andere objecten die het
eerste object gedeeltelijk overlappen om de verscheidenheid aan effecten die u
kunt creëren te onderzoeken.

2 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op pagina 1 om deze in het documentven-
ster te centreren. Klik vervolgens in het deelvenster Lagen een voor een op de oog-
pictogrammen van de verschillende Art-lagen om te zien welke invloed dit heeft op
het algehele effect van de lay-out.

3 Zorg ervoor dat in het deelvenster Lagen alle lagen ontgrendeld zijn. Klik in de lay-
out op de afbeelding van de glazen om deze te selecteren. Gebruik het deelvenster
Effecten om een slagschaduw toe te passen.



Herhalingsvragen
1 Hoe verandert u de kleur van de witte gebieden in een zwart-witafbeelding?

Hoe verandert u de grijze gebieden?

2 Hoe kunt u transparantie-effecten veranderen zonder de Dekking-waarde

van een object te wijzigen?

3 Wat is het belang van de stapelvolgorde van lagen en van objecten op lagen

wanneer u met transparantie werkt?

4 Als u transparantie-effecten op een object hebt toegepast, wat is dan de een-

voudigste manier om dezelfde effecten op een ander object toe te passen?

Antwoorden op de herhalingsvragen
1 Als u de witte gebieden wilt wijzigen, selecteert u het object met het gereed-

schap Selecteren en selecteert u vervolgens een kleur in het deelvenster

Stalen. Als u de grijze gebieden wilt wijzigen, selecteert u het object met het

gereedschap Direct selecteren en dan selecteert u de gewenste kleur in het

deelvenster Stalen.

2 Om transparantie-effecten te maken kunt u een object selecteren en de

Dekking-waarde in het deelvenster Effecten veranderen. Als u de Dekking-
waarde niet wilt veranderen, kunt u transparantie-effecten maken door

de overvloeimodus te veranderen, een object op verschillende manieren te

doezelen, slagschaduwen aan te brengen, schuine rand en reliëftoe te voegen

en nog veel meer. Overvloeimodi bepalen hoe de basiskleur en de overvloei-

kleur combineren tot de uiteindelijke kleur.

3 De transparantie van een object beïnvloedt de weergave van de objecten

eronder (erachter) in de stapelvolgorde. Objecten onder een halftransparant
object bijvoorbeeld, zijn erachter zichtbaar - net als objecten achter een ge-

kleurd plastic vel. Een ondoorzichtig object blokkeert de zichtbaarheid van

het gebied erachter in de stapelvolgorde, ongeacht ofde objecten erachter

verminderde dekkingswaarden, doezeling, overvloeimodi of andere effecten

hebben.

4 Selecteer het object waarop u transparantie-effecten hebt toegepast en sleep

vervolgens het FX-pictogram dat aan de rechterkant van het deelvenster Ef-

fecten wordt weergegeven naar een ander object.
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12 Werken met lange
documenten

O

Lesoverzicht
In deze les leert u:

o meerdere InDesign-documenten combineren tot een boekbestand;

o paginanummering instellen voor alle documenten in een boek;

o tekstvariabelen voor doorlopende kop- of voetteksten maken;

. voetnoten toevoegen;

o kruisverwijzingen maken;

. een brondocument opgeven voor het definiëren van de stijlen van een

boek;

. een inhoudsopgave voor een boek maken;

o indexverwijzingenmaken;

. een indexbestand genereren en yermeldingen sorteren;

o indexverwijzingenbewerken.

Deze les duurt ongeveer 45 minuten.



Aan de slag
In deze les gaat u verschillende documenten combineren tot een InDesign-boekbe-
stand. Met een boekbestand kunt u veel functies voor alle documenten tegelijk uitvoe-
ren - zoals een inhoudsopgave maken of stijlen bijwerken - terwijl het mogelijk blijft
elk document afzonderlijk te openen en bewerken. De vier voorbeelddocumenten
waaraan u gaat werken bestaan uit de inhoudsgave, het eerste hoofdstuk, het tweede

hoofdstuk en de index van een 11 hoofdstukken tellend boek. De vaardigheden die u
in deze les leert gelden voor boekbestanden; het maakt niet uit hoeveel hoofdstukken
het boek bestaat.

Plaats een kopie van de bronbestanden van deze les op uw harde schijf als u dit nog niet hebt
gedaan. U vindt de bestønden op de cd die is geleverd bij Adobe InDesign CS4 Classroom in a
Book. Zie 'De bestanden van Classroom in a Book kopiëren' op paginø 2.

1 Om ervoor te zorgen dat de voorkeuren en standaardinstellingen van uw Adobe
InDesign CS4-programma overeenkomen met de instellingen die in deze les wor-
den gebruikt, verplaatst u het InDesign-voorkeurenbestand naar een andere map.

Volg hierbij de procedure in 'Het voorkeurenbestand van InDesign opslaan en te-

rugplaatsen' op pagina 2.

2 Start Adobe InDesign CS4. Om ervoor te zorgen dat de deelvensters en menuop-
drachten overeenkomen met de instellingen die in deze les worden gebruikt, kiest
u Venster > Werkruimte ) [Geavanceerd], en dan kiest u Venster ) Werkruimte )
Geavanceerd opnieuw instellen.

Een boek opzetten
In InDesign is een boek een speciaal soort bestand dat als een deelvenster wordt weer-
gegeven, net als een bibliotheek. Het deelvenster Boek toont de documenten die u aan

het boek toevoegt en biedt snelle toegang tot de meeste boek-gerelateerde functies. In
dit onderdeel gaat u een boekbestand maken, documenten (hoofdstukken) toevoegen

en de paginanummering voor de hoofdstukken opgeven.

Een boekbestand maken

Voordat u een boek opzet, kunt u het beste alle InDesign-documenten die deel gaan

uitmaken van het boek in één projectmap verzamelen. In deze map kunnen dan alle

bestanden die nodig zijn om de publicatie te voltooien bij elkaar worden bewaard,

zoals alle lettertypen, grafische bestanden, bibliotheken, preflight-profielen, kleurpro-
fielen enzovoort.



Voor deze oefening zijn de InDesign-documenten al in de lesmap opgeslagen. U gaat

een nieuw boekbestand maken en dit in de lesmap opslaan.

1 Kies Bestand ) Nieuw ) Boek.

2 In het dialoogvenster Nieuw boek typt u Howlos.indb bij Bestandsnaam. Klik
op Opslaan en sla het bestand op in de map Lesson_I2.}{et deelvenster Boek ver-

schijnt.

3 Plaats het deelvenster Boek in het midden van uw scherm.

) U opent en sluit boekbestanden op dezelfde manier als bibliotheken. Kies Bestønd > Openen
om het boek te openen en klik op de sluitknop van het deelvenster om een boek te sluiten.

Documenten aan een boekbestand toevoegen

In het deelvenster Boek wordt een koppeling naar elk document in het boek weer-

gegeven - het bevat niet de documenten zelf. U kunt de documenten een voor een

toevoegen, of allemaal tegelijk. Als u met enkele documenten begint en er later meer

toevoegt, kunt u altijd de volgorde van de documenten veranderen en de paginanum-
mering, stijlen, inhoudsopgaven enzovoort bijwerken. In deze oefening gaat u de vier
boekhoofdstukken tegelijkertijd toevoegen.

1 Kies Document toevoegen in het deelvenstermenu Boek.

) U kunt ook onder in het deelvenster Boek op de knop Documenten toevoegen klikken om
documenten aaît een boek toe te voegen.
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2 Selecteer in het dialoogvenster Documenten toevoegen de vier InDesign-bestanden
in de map Lesson_I2. U kunt een reeks aaneengesloten bestanden kiezen door op

het eerste en laatste bestand te Shift-klikken.

3 Klik op Openen om de documenten in het deelvenster Boek weer te geven. Indien
het dialoogvenster Opslaan als voor elk document verschijnt, klikt u op Opslaan.

4 Kies Boek opslaan in het deelvenstermenu Boek.

,p Documenten verschijnen in het deelvenster Boek in de volgorde waørin u ze toeyoegt. U kunt
documenten omhoog en omlaøg slepen in het deelvenster om de volgorde te veranderen. Veel

uitgevers gercn in de nømen van de documentbestanden de yolgorde aan, zoals 00 voor inleidend
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Doorlopende paginanummering in het boek opgeven

Een van de uitdagende aspecten van het werken met publicaties die uit meerdere do-
cumenten bestaan, is het laten doorlopen van de paginanummering bij afzonderlijke

bestanden. De boekfunctie van InDesign kan automatisch de paginanummering in
een boek van begin tot eind bij alle documenten laten doorlopen. U kunt zonodig de

paginanummering overschrijven door de nummeringsopties voor een document te

wijzigen of door een nieuwe sectie binnen een document te maken.

In dit gedeelte van de les gaat u opties voor paginanummering opgeven zodat u verze-

kerd bent van doorlopende, actuele paginanummers als de volgorde van de hoofdstuk-

ken wordt gewijzigd of als hoofdstukken worden toegevoegd.

1 U ziet dat de paginanummering naast elk hoofdstuk in deelvenster Boek wordt
weergegeven.

2 Kies Nummeringsopties boekpagina's in het deelvenstermenu boek.

3 In het dialoogvenster Nummeringsopties boekpagina's selecteert u in het gedeelte

Paginavolgorde de optie Doorgaan op volgende oneven pagina.

4 Selecteer Lege pagina invoegen om ervoor te zorgen dat elk hoofdstuk op een lin-
kerpagina eindigt. Als een hoofdstuk op een rechterpagina eindigt, wordt automa-
tisch een lege pagina toegevoegd.

5 Selecteer zonodig Pagina- en sectienummers automatisch bijwerken om te zorgen

dat paginanummers in het boek bijgewerkt blijven.

6 Klik op OK. Kies Boek opslaan in het deelvenstermenu Boek.

* De functies voor paginanummering in boeken zijn primair ontworpen voor boeken waørin de

hoofdstukken op oneven genummerde rechterpagina's beginnen. De enige mønier om een hoofd-
stuk op een linkerpagina te beginnen is door op te geven dat de sectie op een even genummerde
paginabegint.
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Paginanummering aanpassen

Momenteel is paginanummering ingesteld vanaf de eerste pagina van het eerste

hoofdstuk van het boek tot het laatste hoofdstuk. Bij het eerste hoofdstuk in het boek,
de inhoudsopgave (TOC, Table of Contents), zouden Romeinse cijfers gebruikt moe-
ten worden. Het tweede hoofdstuk in het boek, het hoofdstuk Getting Started, zou op
pagina 1 moeten beginnen.

1 Klik in het deelvenster Boek om het eerste hoofdstuk 12 00 ID Howlos TOC te
selecteren.

2 Kies Opties documentnummering in het deelvenstermenu Boek.

Hierdoor wordt het hoofdstuk geopend en verschijnt het dialoogvenster Opties docu-
mentnummering.

3 Onder Paginanummering kiest u de kleine Romeinse cijfers (i, ii, iii, iv) in het
menu Stijl.

Sectie stert€h L,2,3, 4...
01,02,03...
00r,002,003...
0001,0û02,0003...
A, B, C, D...
r, ll, ilt. tv...

e Automat¡sche

Q Paginanummering

Pag¡nanummer¡ng

Vooruoegsel van
ar d..

fJ Vooruoegsel opnemen bij paginanummering

Inleidende pagina's zoals de inhoudsopgave worden altijd met Romeinse cijfers ge-

nummerd.

4 Klik op OK.

5 Kies Bestand > Opslaan en sluit het document.

6 Klik in het deelvenster Boek om het tweede hoofdstuk 12 01 ID Howlos
GettingStarted te selecteren.

7 Kies Opties documentnummering in het deelvenstermenu Boek.

I In het dialoogvenster Opties documentnummering selecteert u Paginanummering
starten bij en typ dan I in het tekstvak.

9 Controleer of Arabische cijfers (1,2,3,4) is geselecteerd in het menu Stijl.



Seclie stàft€n

O Automatische paglnanummerlng

Q Paginanummering stårten Uij, ii---_l
Paginanummerlng

Vooruoegsel van sectie: f--_l
stijr:

Sectiemarkering:

! Vooruoegsel opnemen bij paginanummering

10 Klik op OK.

11 Kies Bestand > Opslaan en sluit het document.

12 Bekijk nu de paginanummering van het boek. Het eerste document, dat de in-
houdsopgave bevat, is nu genummerd i-iv en de resterende documenten beginnen
met I en lopen door tot pagina 43. Probeer de laatste twee hoofdstukken omhoog
en omlaag te slepen in de lijst om te zien hoe de paginanummering verandert als u

de volgorde van documenten in een boekbestand verandert. Wanneer u klaar bent.
plaatst u de hoofdstukken weer in de juiste volgorde.
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) Terwijl u hoofdstukken toevoegt, bewerkt en opnieuw rangschikt, kunt u ook forceren dat de
paginanummering wordt bijgewerkt door een van de Nummering bijwerken-opties in het deel-
venstermenu Boek te kiezen.

Een doorlopende voettekst maken
Een doorlopende koptekst of voettekst is tekst die op hoofdstukpagina's worden her-
haald, zoals het hoofdstuknummer in de koptekst en de hoofdstuktitel in de voettekst.
InDesign kan aan de hand van een hoofdstuktitel automatisch de tekst voor een door-
lopende voettekst invullen. U maakt dan een tekstvariabele voor de brontekst, in dit



geval de hoofdstuktitel. Vervolgens plaatst u de tekstvariabele op de stramienpagina
in de voettekst (of op elke andere plaats waar u de voettekst in het document wil laten

verschijnen).

Þ Doorlopende kop- en voetteksten zijn slechts één van de toepassingen van de functie Tekst-

uariabelen. U kunt een tekstyøriabele bijvoorbeeld gebruiken om in een document de datum in
te voegen en bij te werken.

Het voordeel van het gebruik van een tekstvariabele in plaats van de hoofdstuktitel op

de stramienpagina te typen, is dat wanneer de titel van het hoofdstuk verandert (of als

u een nieuw hoofdstuk vanuit een sjabloon begint), de voettekst automatisch wordt
bijgewerkt. Aangezien u tekstvariabelen kunt plaatsen waar t maar wilt, zijn de stap-

pen voor het maken van doorlopende kop- en voetteksten hetzelfde.

In dit gedeelte van de les gaat u een tekstvariabele maken voor de hoofdstuktitel in het
tweede hoofdstuk, plaatst u deze op de stramienpagina en bekijkt u hoe deze op alle

pagina's van het hoofdstuk wordt bijgewerkt.

Een tekstvariabele defi niëren

Eerst gaat u een tekstvariabele voor de hoofdstuktitel maken.

1 Dubbelklik in het deelvenster Boek op het tweede hoofdstuk: 12-01-ID-HowIos-
GettingStarted. Dubbelklik zonodig op het pictogram van pagina I in het deelven-

ster Paginat om deze in het documentvenster te centreren.

2 Kies Tekst > Alineastijlen om het deelvenster Alineastijlen te openen.

3 Klik met het gereedschap Tekst (r) in de hoofdstuktitel'Getting Started with In-
Design' zodat u kunt zien welke alineastijl hierop is toegepast: Chapter Title.

Deze informatie gaat u gebruiken om de tekstvariabele te maken, waarin wordt gespe-

cificeerd dat alle tekst waarop de alineastijl Chapter Title is toegepast in de voettekst
zal worden geplaatst.
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4 Sluit het deelvenster Alineastijlen.

5 Kies Tekst > Tekstvariabelen ) Opgeven.
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6 Klik op Nieuw in het dialoogvenster Tekstvariabelen.

7 'Iyp Chapter Title for Footer in het vak Naam.

Nu gaat u specificeren dat tekst die met een specifieke alineastijl is opgemaakt wordt
gebruikt voor een doorlopende koptekst (of, in dit geval, een doorlopende voettekst).

I Kies Doorlopende koptekst (alineastijl) in het menu Type. In het menu Stijl worden
alle alineastijlen van het document vermeld.

U gaat nu de alineastijl kiezen die is toegepast op de hoofdstuktitel.

I Kies Chapter Title in het menu Stijl.

10 Laat alle andere opties op de standaardinstellingen staan en klik op OK. De nieuwe

tekstvariabele verschijnt in de lijst met variabelen. KIik op Gereed om het dialoog-
venster Tekstvariabelen te sluiten.
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Een tekstvariabele invoegen

Nu u de tekstvariabele hebt gemaakt, kunt u deze op de stramienpagina invoegen (of
ergens anders in het document).

1 Klik op het paginanummermenu in de linker benedenhoek van het documentven-
ster. Schuif omlaag naar de stramienpagina's en kies T-Tekst.

2 Kies zonodig Tekst > Verborgen tekens weergeven, zodattkunt zien waar u de

tekstvariabele moet plaatsen.

3 Zoom in op de linker benedenhoek van de linker stramienpagina.

4 Klik met het gereedschap Tekst om het tekstinvoegpunt achter het tabteken (>r) te
plaatsen. Hier gaat u de variabele plaatsen.

5 Kies Tekst ) Tekstvariabelen > Variabele invoegen ) Chapter Title for Footer.
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CHAPTER.ONE .Started.with lnDesign.r

6 Kies 2 in het paginanummermenu in de linker benedenhoek van het document-
venster.

Op pagina 2 ziet:u dat de hoofdstuktitel nu in de doorlopende voettekst is geplaatst.

7 Kies Weergave > Spread in venster passen en schuif door de pagina's om te zien hoe
de doorlopende voettekst overal is bijgewerkt.

8 Kies Bestand > Opslaan. Laat het document open voor het volgende gedeelte van
de les.

Elk hoofdstuk in het boek kan dezelfde tekstvariabele gebruiken maar een andere
doorlopende voettekst hebben al naar gelang de titel van dat hoofdstuk.

Þ Als de brontekst wordt gewijzigd - in dit geval de eerste instantie van tekst die is opgemaøkt
met de alineastijl Chapter Title * wordt automatisch de doorlopende yoettekst op ølle pagina's
gewijzigd.

Een voetnoot toevoegen
Met InDesign kunt u voetnoten maken of deze importeren uit tekst die is geimpor-
teerd als Microsoft Word-document of als RTF-bestand (rich text format).Inhet
laatste geval worden de voetnoten automatisch door InDesign gemaakt en geplaatst en
kunt u ze vervolgens verfijnen in het dialoogvenster Opties voetnoten document. Als
u met een boekbestand werkt, kunt u opgeven of de nummering van voetnoten bij elk
document opnieuw begint of doorloopt bij alle documenten.

In deze oefening gaat u een voetnoot toevoegen en de opmaak ervan aanpassen.

1 Terwijl het hoofdstuk 12_01_ID_HowTos_GettingStarted open is, kiest u pagina
11 in het paginamenu in de linker benedenhoek van het documentvenster.

2 Zoom zover in dat u de alinea lopende tekst die begint met'To reduce the size'
goed kunt zien.

3 Selecteer met het gereedschap Tekst (r) de twee na laatste regel in de alinea die be-
gint met'For example'.



reduce.the. s¡ze.and.complexity.of'the.Control. panel,.you.can

ize.it.to.display.only.the. controls.you. need.. Choose.Customize
.Control. panel. menu.to open.the'Customize.Control. Panel.d

to.a category'of controls'(such.as.Cha

the.options.(such.as.Fonts, Kerning,.Style,'etc.).and.u

options.you.want. to. hide..

you're.fi nis hed,.click. OK..f

Lr can uncheck rt to rer¡ove that l¡r-ttton fronr the Lontrol rrelI

or exarn le, if Lt're not Ust Adob

4 Kies Bewerken > Knippen. Deze tekst zal gebruikt worden in een voetnoot in
plaats van in de lopende tekst.

5 Plaats het tekstinvoegpunt net achter'hide'.

6 Kies Tekst ) Voetnoot invoegen.

Er verschijnt een voetnoot-referentienummer in de tekst. Bovendien verschijnen een

voetnoottekstkader en plaatsaanduidend kader onder aan de pagina' samen met het

knipperende tekstinvoegpunt rechts van het nummer van de voetnoot.

7 Kies Bewerken > Plakken.

i
lit.t

L

, For.example,.if you're.not.using.Adobe.Bridge,.you.can.u

#5:.Using thé Control

I Kies Tekst > Opties voetnoten document.

Bekijk alle opties voor het aanpassen van de nummering en de opmaak van de voet-

noot. Hier bepaalt u de stijl van de nummering en de opmaak van de referentienum-

mers en voetnoottekst in het hele document.

9 In het dialoogvenster Opties voetnoten kiest u onder Opmaak voetnoot Tip/Note
Text in het menu Alineastijl. Selecteer Voorvertoning om de verandering in de op-

maak van de voetnoottekst te bekijken.
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10 Klik op de tab Layout om alle opties weer te geven voor het aanpassen van de plaat-

sing en de opmaak van voetnoten in het gehele document. Laat alle opties op de

standaardinstellingen staan.

11 Klik op OK om de voetnoot op te maken
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12 Kies Bestand > Opslaan. Laat het hoofdstuk open Yoor het volgende deel van



Een kruisverwijzing toevoegen
In technische boeken worden vaak kruisverwijzingen gebruikt die u naar een ander
gedeelte van het boek verwijzen rroor meer informatie. Het is vaak lastig en tijdrovend
om kruisverwijzingen bijgewerkt te houden wanneer hoofdstukken in een boek wor-
den bewerkt en gereviseerd. In InDesign CS4 kunt u automatische kruisverw ijzingen
invoegen die in alle documenten in een boekbestand worden bijgewerkt. u kunt bepa-
len welke tekst in de kruisverwijzingenwordt gebruikt evenals het uiterlijk ervan.

In deze oefening gaat u een kruisverwijzing toevoegen die de lezer verwijst naar een
sectie in een ander hoofdstuk van het boek.

1 Terwijl 12-01-ID-Howros-Gettingstarted open is, kiest u pagina 3 in het pagina-
menu in de linker benedenhoek van het documentvenster.

2 zoom zover in tot u de tekst onder'creating new files'goed kunt zien.

3 Selecteer met het gereedschap Tekst (r) de tekst'#9'.

aD

¡

Documenft .This. lets.you.set. up.the. page.size.and.other.details.for.a
new.docu ment (see p.for.more. informat¡on).u

Book.This. lets.you.create.a.book.fi le.for. managing.all.the.documents
lhat. make.u p.a.si ng le.pu blication.(see.*85.for.more.information).n

U gaat deze handmatig gemaakte kruisverwijzing vervangen door een automatische
kruisverwijzing die wordt bijgewerkt als de tekstdoorloop in het hoofdstuk verandert.

4 Kies Tekst > Hyperlinks en kruisverwijzingen > Kruisverwijzing invoegen.

5 Laat in het dialoogvenster Nieuwe kruisverwijzing de instelling Koppelen naar
staan op Alinea.

U gaat de kruisverwijzing koppelen naar tekst die met een specifieke alineastijl is op-
gemaakt.

6 onder Doel kiest u Bladeren in het menu Document. selecteer l2_02_ID_How-
Tos_Documents.indd in de map Lesson_12 en klik op Openen.

7 Selecteer Head I in de lijst links om de alineastijl te specificeren van de tekst waar-
naar wordt verwezen. U maakt nu namelijk een kruisverwijzingnaar een sectie-
naam in een ander document en deze sectienaam is opgemaakt met de stijl Head l.

Alle tekst die met Head I is opgemaakt verschijnt in de lijst aan de rechterkant. In dit
geval weet u dat sectie #g,waarnaar u de kruisverwijzing koppelt, de titel 'Creating
New Documents'heeft. Wanneer u kruisverwij zingendoor verschillende documenten
maakt' kan het nodig zijn dat u eerst het document waarnaar wordt verwezen bekijkt
om te bepalen hoe de tekst waarnaar wordt verwezen is opgemaakt.



8 Selecteer #9: Creating New Documents in de lijst aan de rechterkant' Sleep het dia-

loogvenster Nieuwe kruisverwijzing opzij zodatukunt zien welke tekst er wordt

ingevoegd op de Plaats van #9.

Nu gaat u de tekst van de kruisverwijzing opmaken'

9 Onder Opmaak van kruisverwijzing kiest u Page Number in het menu Opmaak.

10 Klik op de knop Opmaak voor kruisverwij zingenmaken of bewerken (.-¡) rechts

van het menu OPmaak.

ll In het dialoogvenster Opmaak voor kruisverwijzingen selecteert u Tekenstijl voor

kruisverwijzing. Kies Body Bold-P in het menu om de tekenopmaak voor de tekst

van de kruisverwijzing op te geven.

12 Klik op OK om de wiizígingtoe te passen en terug te keren naar het dialoogvenster

Nieuwe kruisverwijzing.
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Onz¡chtbare rechthoekType

Kleur: lZwart
Dun

Ononderbroken : '

Ereedte:

stijl:

13 onder vormgeving kiest u onzichtbare rechthoek in het menu Type om het vak
rondom de tekst van de kruisverwijzing te verwijderen.

14 Klik op oK om de kruisverwijzingte maken en het dialoogvenster te sluiten.

15 Kies Bestand > opslaan. Laat het document open voor de volgende oefening.

Een boek synchroniseren

om consistentie bij alle documenten in een boekbestand te handhaven, kunt u met
InDesign een brondocument opgeven voor specificaties zoals alineastijlen, kleurstalen,
objectstijlen, tekstvariabelen en stramienpagina's. Vervolgens kunt u geselecteerde do-
cumenten synchroniseren met het brondocument.

In deze oefening gaat u een kleurstaal aan een hoofdstuk toevoegen, de nieuwe kleur
in een alineastijl gebruiken en vervolgens het boek synchronise ren zodatde kleur con-
sistent wordt gebruikt.

Bij het synchroniseren van documenten worden alle stijlen in een document vergeleken met
de stijlen in het brondocument. Tijdens dit proces worden ontbrekende stijlen toegeioegd en af-
wijkingen van het bronhoofdstuk bijgewerkt, er worden echter geen wijzilingen a-ongetracht bii
aanvullende stijlen die niet in het brondocument zijn opgenomen.

1 Terwijl 12-01-ID-Howros-Gettingstarted open is, kiest u weergave > pagina in
venster passen. Het maakt niet uit welke pagina wordt weergegeven.

2 Kies Venster > Stalen om het deelvenster Stalen te openen.

3 Kies Nieuw kleurenstaal in het deelvenstermenu Stalen.

4 Kies Pantone Process Coated in het menu Kleurmodus.

This. lets. you.set. up.the. page.size.and.other. details.for
u ment. (see.lñ!Ðfor. more. i nformation).f

is. lets.you.create.a.book.fi le.for.managing.all.th
hat. make.up.a.single. publication.(see.#g5.for. more. information).n



5 Typ 73-lCin het vak Pantone DS, of schuif omlaag in de lijst om de kleur te zoeken

en te selecteren

6 Klik op OK om de kleur toe te voegen en het dialoogvenster Nieuw kleurenstaal te

sluiten

7 Kies Tekst > Alineastijlen om het deelvenster Alineastijlen te openen' Klik op het

plakbord zodater niets is geselecteerd.

8 Dubbelklik op Head 1 om de stijl te bewerken. Selecteer Tekenkleur aan de linker-

kant van het dialoogvenster Opties alineastijl.

g Klik aan de rechterkant onder Tekenkleur op de nieuwe staal PANTONE DS 73-1

C. Laat de instelling bij Tint op 70o/o staan.

10 Klik op OK om de alineastijl bij te werken.

11 Kies Bestand ) Opslaan om de wijzigingen bij het document op te slaan'
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U dient nu te specificeren dat het huidige hoofdstuk, Getting Started, het brondocu-
ment in het boek is.

12 Klik in het deelvenster Boek in het lege vak links van de hoofdstuknaam 12 01
ID_HowIos_GettingStarted.

) Met InDesign kunt u stramienpagina's in een boek synchroniseren. Als u bijvoorbeeld een
gekleurd vak toevoegt aan een strømienpagina die wordt gebruikt voor de eerste paginø van een
hoofdstuk, kunt u de stramienpagina's synchronisrrr, ,idot de wijzigingbij al[e ioofdstukken
wordt doorgevoerd.

13 Kies Opties synchroniseren in het deelvenstermenu Boek. Bekijk de opties die be-
schikbaar ziinin het dialoogvenster Opties synchroniseren en klik daarna op An-
nuleren.

Nu gaat u de hoofdstukken selecteren die u wilt synchroniseren - in dit geval gaat het
om alle hoofdstukken

14 Shift-klik in het deelvenster Boek op het eerste en op het laatste hoofdstuk om alle
hoofdstukken in het boek te selecteren.
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U hebt de keus alleen geselecteerde hoofdstukken te synchroniseren - u kunt bijvoor-

beeld de omslag niet selecteren als het boek een omslag heeft dat u niet wilt verande-

ren.

15 Kies Boek synchroniseren in het deelvenstermenu Boek.

Document toevæ9en...
Docilmenl verranqerl,.,
Document veru¡jderen

Bæk opslaan
Boek opslaan als..,

Bæk sluiten

Preflight van Boek...
Boek ¡n pakket opnemen om af te drukken...
Bæk.xponeren voor D¡g¡tal Ed¡tions...

Bæk naar PDF exportefen...
Bæk afdrukken...

Documêntinformatie...

Alle n
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16 Klik op OK wanneer de mededeling verschijnt dat het synchronisatieproces is

voltooid

17 Kies Boek opslaan in het deelvenstermenu Boek. Dubbelklik op een ander hoofd-

stuk om dit te openen .l) zietde nieuwe staal in het deelvenster Stalen, deze kleur is

nu toegepast op tekst die is opgemaakt met de stijl Head 1.

U ziet dat ook de kleur van de subkoppen is veranderd. Dat komt omdat in het sjabloon

van dit boek de stijl Head2is gebaseerd op Head 1, waardoor wijzigingen die in de stijl

Head 1 worden aangebracht worden overgenomen door Head2.

Een inhoudsopgave genereren

Met InDesign kunt u een volledig opgemaakte inhoudsopgave genereren met accurate

paginanummers voor één document of voor alle documenten in een boekbestand.

De inhoudsopgave bestaat uit tekst die u kunt plaatsen waar u wilt - aan het begin

van een document of in een afzonderlijk document in een boekbestand. Deze functie

kopieert tekst die is opgemaakt met specifieke alineastijlen, stelt de tekst op volgorde

Synchron¡satie is volt@id. Documenten kunneñ zijn
gewijzigd.

æ
t

! Niet meer weergeven



samen en maakt de tekst vervolgens op met nieuwe alineastijlen. De juistheid van de
inhoudsopgave hangt dus afvan correct toegepaste alineastijlen.

In deze oefening gaat u een inhoudsopgave voor het boek genereren.

Þ Hoewel de functie 'Inhoudsopgatte' wordt genoemd, kunt u deze gebruiken om øndere soorten
lijsten te maken op bøsis vøn tekst die is opgemaakt met specifieki alineastijlen. De lijst hoeft
geen paginanummers te bevatten en kan een alfabetische tijst zijn. Als u bijworbeeld aan een
kookboek werkt, kunt u de Inhoudsopgave-functie gebruiken om een alfabetische lijst vøn alle
receptnamen in het boek samen te stellen.

Het genereren van de inhoudsopgave voorbere¡den
Om een inhoudsopgave te genereren, dient u te weten welke alineastijlen zijn toegepast
op de tekst die in de inhoudsopgave terecht zal komen. Bovendien dient u alineastijlen te
maken om de tekst in de inhoudsopgave op te maken. rJ gaatnu een hoofdstuk openen
om daarin de alineastijlen te bestuderen en dan opent u het hoofdstuk met de inhouds-
opgave om te bekijken hoe deze is opgemaakt.

'l Dubbelklik in het deelvenster Boek op t2_01_ID_HowTos_Gettingstarted om het
hoofdstuk te openen.

2 Kies Tekst > Alineastijlen om het deelvenster Alineastijlen te openen.

3 Klik op pagina 1 van het hoofdstuk Getting Started in de titel van het hoofdstuk.
In het deelvenster Alineastijlen ziet u dat de alineastijl Chapter Title is toegepast.

4 Klik op pagina 2 van het hoofdstuk in de genummerde sectienaam. In het deelven-
ster Alineastijlen ziet u dat de alineastijl Head I is toegepast.

+ Al¡neàsl¡jletr

H€åd t ,
The lWelcome.Screen+

Foot€r i€rto-P

Foolêr Vêßo-P

lle¡d I
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5 Sluit het hoofdstuk Getting Started, en dubbelklik dan in het deelvenster Boek op
12_00_ID_HowTos_TOC om het te openen.

6 Terwijl het deelvenster Alineastijlen open is, klikt u met het gereedschap Tekst (r)
in de drie verschillende soorten opmaak die u op de pagina ziet:

o Toc chapter Title is toegepast op de koppen van het eerste niveau, de namen
van de hoofdstukken.

¡ Toc section Name is toegepast op de koppen van het tweede niveau, de ge-



7 Kies Bewerken > Alles selecteren. Druk dan op Backspace of Delete om de in-

houdsopgave te verwij deren.

In de volgende twee oefeningen gaat u uw eigen inhoudsopgave genereren'

8 Kies Bestand > OPslaan.

) Als u wilt zien hoe de stijt TOC Section Name is gemøøkt, dubbelklikt u erop in het deelven-

ster Alineastijten. In het dialoogvenster Opties alineastijl selecteert u Initialen en geneste stijlen

aan de linkerkant. U ziet døt el een tekenstijl is toegepast tot er een dubbelepunt voorkomt in de

tekst. Beide ølineastijlen voor de inhoudsopgartebevatten ook een rechts uitgevulde tab met een

stippellijn als vulteken voor het paginønummer

De inhoudsopgave opzetten

Nu u weet welke alineastijlen gebruikt zullen worden om de inhoudsopgave te genere-

ren gaat u deze opnemen in het dialoogvenster Inhoudsopgave. In deze oefening gaat

u de titel opgeven, welke alineastijlen moeten worden opgenomen en hoe de defini-

tieve inhoudsopgave moet worden opgemaakt.

1 Kies Layout > InhoudsoPgave.

2 'UpContents in het vak Titel in het dialoogvenster Inhoudsopgave. Dit is de titel

die boven de inhoudsopgave zalverschijnen'

3 Om op te geven hoe de titel wordt opgemaakt, kiest u Chapter Title in het menu

stijl.

4 Onder Stijlen in inhoudsopgave schuift u door de lijst Andere stijlen om Chapter

Title te zoeken. Selecteer deze stijl en klik op Toevoegen'

5 Herhaal stap 4 om Head 1 te zoeken en te selecteren. Klik op Toevoegen en houd

het dialoogvenster oPen.

Slülen in inhoudsopgave
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Nu u hebt opgegeven welke tekst in de inhoudsopgave moet worden opgenomen -
tekst die is opgemaakt met chapter Title gevolgd door Head 1 - gaat u nu opgeven hoe
deze tekst eruit moet zien in de inhoudsopgave.

6 Aan de linkerkant van het dialoogvenster Inhoudsopgave selecteert u Chapter Title
in de lijst Alineastijlen opnemen. onder stijl: chapter Title, kiest u Toc chapter
Title in het menu ltemstijl.

7 selecteer Head 1 in de lijst Alineastijlen opnemen. onder stijt: Head t, kiest u ToC
Section Name in het menu ltemstijl.

I Selecteer Inclusiefboekdocumenten om een inhoudsopgave te genereren voor alle
hoofdstukken in het boekbestand.

Y
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> KIik in het dialoogvenster Inhoudsopgaye op Meer opties om opties te bekijken voor het on-

derdrukken van paginønumtners, voor het alfabetisch sorteren vøn de lijst en voor het toepassen

yan meer gearaicirrde opmaøk. Hebt u meer døn één lijst in een document - bijvoorbeeld een

inhoudsopgøve en een lijst met figuren - dan kunt u klíkken op Stiil opslaøn om de instellingen

voor elk type lijst te bewaren.

9 Klik op OK. Nu is de aanwiizer geladen met de tekst van de inhoudsopgave.

De inhoudsopgave laten doorloPen

I Als er hoofdstukken aøn het boek worden toegevoegd of bewerkt waardoor de tekstdoorloop

yerandert, kunt u de inhoudsopgøve bijwerken door Layout > Inhoudsopgave bijwerken te kie-

U laat de tekst van de inhoudsopgave op dezelfde manier doorlopen als andere geïm-

porteerde tekst. U kunt in een bestaand tekstkader klikken ofslepen om een nieuw

tekstkader te maken.

1 KIik in het kader dat het voorbeeld van de inhoudsopgave bevatte. De inhoudsop-

gave loopt in het tekstkader.

2 Kies Bestand > Opslaan en sluit het document'

3 Kies Boek opslaan in het deelvenstermenu Boek. Hierdoor worden alle wijzigingen

opgeslagen die in het boekbestand zijn aangebracht.

Een boek indexeren
Om in InDesign een index te maken, brengt u niet-afdrukbare labels aan bij tekst. De

labels duiden het indexonderwerp aan - de tekst die in de index verschijnt' De labels

I iGettlng Stafted.wlth.lnDeslgn .

tltThe.Welcome.S(r""n1..............
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geven bovendien de verwijzingaan - het paginanummer, de paginareeks of kruisver-
wiizing die in de index verschijnt. U kunt een index van maximaal vier niveaus maken
met verwijzingen voor een afzonderlijk document of voor een boekbestand. Wanneer
u de index genereert, worden alinea- en tekenstijlen toegepast en leestekens ingevoegd.
Hoewel indexen meestal door specialisten worden gemaakt, kunnen ontwerpers een-
voudige indexen maken en een index genereren van gelabelde tekst.

rn deze oefening gaat u enkele indexonderwerpen en verwijzingen toevoegen, d.aarna
genereert u een gedeeltelijke index voor het boek.

lndexonderwerpen en -verw¡jz¡ngen toevoegen
Een indexverwijzing verwijst naar een paginanummer of naar een andere verwijzing,
zoals'Zie ook'. De eerste keer dat u een indexverwijzing toevoegt, wordt ook de index-
vermelding toegevoegd.

Nu gaat u bestaande indexverwijzingen in een hoofdstuk bekijken en twee onderwer-
pen met verwijzingen toevoegen.

) In InDesign kunt u een lijst met indexonderwerpen importeren uit een ander InDesign-docu-
ment. U kunt ook een lijst met onderwerpen onffiønkelijk van indexyerwijzingen maken, Hebt
u eenmaal de lijst met onderwerpen, dan kunt u daørøan verwijzingen gøa.n toevoegen,

1 Dubbelklik in het deelvensrer Boek op 12_01_ID_HowTos_GettingStarted om het
hoofdstuk te openen. zoom in op de eerste alinea van de eerste pagina.

2 Kies venster > Tekst en tabellen > Index om het deelvenster Index te openen.

3 U ziet de indexmarkeringen 1Â) in de tekst, en de onderwerpen in het deelvenster
Index. Klik op de driehoekjes in het deelvenster Index om de onderwerpen te bekij-
ken.

4 Navigeer naar pagina 5 van het document en zoom zonodig in om de lijst met op-
sommingstekens boven aan de pagina te bekijken.
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5 Selecteer met het gereedschap Tekst (r) de woorden'Type pane' achter het eerste

opsommingsteken.

6 Zorg datYerwijzing is geselecteerd in het deelvenster Index en kies dan Nieuwe

paginaverwijzing in het deelvenstermenu Index.

7 Controleer in het dialoogvenster Nieuwe paginaverwijzing of Huidige pagina is

geselecteerd in het menu Type.

De opties in het menu Type geven aannaar welke tekst dezeverwiizing verwijst - en

dus welke paginanummers worden opgenomen. De optie Tot volgende stijlwijziging is

een gangbare keuze om aan te geven dat het onderwerp verandert bij een nieuwe sub-

kop.
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I Klik op oK om het indexonderwerp en een verwijzing aan de huidige pagina toe te
voegen. schuif in het deelvenster Index omlaag naar de T. Klik op het driehoekje
naast de T om de paginaverwijzingte bekijken.

Het tweede indexonderwerp dat u gaat toevoegen is een onderwerp van het tweede ni-
veau onder het bestaande onderwerp 'Preferences'.

9 selecteer met het gereedschap Tekst de woorden 'units & Increments pane'bij het
tweede opsommingsteken.

10 Kies Nieuwe paginaverwijzing met het deelvenstermenu Index.

11 Klik op de pijl-omlaag naast'units & Increments pane' in het vak I onderwerp-
niveaus. Hierdoor wordt de indexvermelding omlaag verplaatst tot een indexon-
derwerp van het tweede niveau.

12 in de lijst onder in het deelvenster Index zoekt u de 'p'-kop en klikt u op het drie-
hoekje ernaast. Dubbelklik op Preferences om hiervan een indexonderwerp van
het eerste niveau te maken.

13 Klik op oK om het onderwerp van het tweede niveau en de verwijzing toe te voe-

8en.

Onderyerpniveaus: Soneæn op: (x
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14 Kies Bestand > Opslaan.

Een kruisverw¡iz¡ng voor de index maken

In een index is een kruisverwijzingzoals'zie' of 'zie ook' gewoon een andere manier
om de verwijzing van een indexonderwerp te op te geven. In plaats van naar een pa-
ginanummer te verwijzen, verwijst u de lezer echter naar een ander gedeelte van de
index om het paginanummer te vinden.

In deze oefening gaat u een indexonderwerp en een'zie ook'-verwijzing toevoegen.



1 Terwijl het hoofdstuk 12-01-ID-Howlos-GettingStarted nog open is' navigeert

u naar pagina 9. Zoom zonodig in zodat u de zijbalk aan de rechterkant goed kunt

zien.

2 Selecteer met het gereedschap Tekst (r) de woorden'Tool Preferences' in de kop

van de zijbalk.

3 Kies Nieuwe paginaverwijzinginhet deelvenstermenu Index'

4 In het dialoogvenster Nieuwe paginaverwijzing kiest u Zie [ook] in het menu Type

5 Zoekin de lijst onder in het dialoogvenster de 'P'-kop en klik op het driehoekje er-

naast. Sleep de verwijzing Preferences naar het vak Met verwijzing.

6 Klik op OK om de kruisverwijzingtoete voegen en het dialoogvenster te sluiten.

7 Schuif in het deelvenster Index naar de'T'-kop en klik op het driehoekje ernaast

om de onderwerpen te bekijken. Klik op het driehoekje naast'Tool Preferences' en

s ziet' Zie I ook] Preferences' verschijnen.
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8 Kies Bestand > Opslaan. Sluit het hoofdstuk Getting Started.

Een index genereren

Net als bij een inhoudsopgave, dient u bij het genereren van een index alineastijlen op
te geven. U kunt ook de index verfrjnen met tekenstijlen en aangepaste leestekens. In-
Design bevat standaardstijlen voor de index, maar meestal zult u stijlen gebruiken die
zijn ingesteld voor het sjabloon van een boek.

In deze oefening gaat u de stijlen in een voorbeeldindex bekijken, de index van een
boek bekijken en de opgemaakte index genereren.

1 Dubbelklik in het deelvenster Boek op 12_03_ID_HowTos_Index om het index-
hoofdstuk te openen.

2 In het deelvenster Index klikt u in de rechter bovenhoek op Boek om de index voor
alle hoofdstukken in het boek weer te geven.

3 Kies Tekst > Alineastijlen. Klik met het gereedschap Tekst (r) in de vier verschil-
lende soorten opmaak:

o Chapter Title is toegepast op de kop 'Index'boven aan de pagina.

o Index Letter-P is toegepast op de sectiekoppen: A, B, C enzovoort.

¡ Index l-P is toegepast op de onderwerpen van het eerste niveau.

o Index 2-P is toegepast op de onderwerpen van het tweede niveau.

4 Klik met het gereedschap Tekst (r) in het tekstkader dat de voorbeeldtekst bevat.

u gaat de voorbeeldindex verwijderen zodat u een bijgewerkte kunt genereren.

5 Kies Bewerken > Alles selecteren en druk dan op Backspace of Delete. Laat het
tekstinvoegpunt in het tekstkader staan.



6 Kies Index genereren in het deelvenstermenu Index.

7 In het dialoogvenster Index genereren verwijdert u het gemarkeerde woord'Index'
uit het vak Titel. De titel is al in een ander tekstkader op de pagina geplaatst.

8 Klik op Meer opties om alle opties voor de index te tonen.

9 Selecteer boven in het dialoogvenster Inclusief boekdocumenten om een index van

alle hoofdstukken samen te stellen.

10 Selecteer Inclusief sectiekoppen index om sectiekoppen (4, B, C, enzovoort) toe te

voegen.

1! Aan de rechterkant van het dialoogvenster onder Indexstijl kiest u Index Letter-P

in het menu Sectiekop. Hiermee wordt de opmaak van de sectiekoppen gespecifi-

ceerd.

12 Onder Niveau-opmaak kiest u Index l-P bij Niveau I en Index 2-P bii Niveau 2 om

de alineastijlen te specificeren voor de verschillende onderwerpniveaus in de index.
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13 Onder in het dialoogvenster bij Scheidingstekens in item, typt u een komma en een

spatie in het vak Volgend onderwerp.Deze leestekens worden tussen een index-

onderwerp en de eerste verwijzing ingevoegd.

Nu gaat u de index in het tekstkader laten lopen.

14 Klik op OK om de tekst automatisch in het geselecteerde tekstkader te laten

lopen. Als het tekstkader niet is geselecteerd, klikt u met de geladen aanwijzer in
het hoofdtekstkader om de index in het kader te laten lopen.
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15 Kies Bestand > Opslaan en sluit het document.

Gefeliciteerd. U ben klaar met deze les.

Zelf verkennen
Als u meer wilt experimenteren met functies voor lange documenten, probeert u dan
het volgende:

o voeg aan een van de documenten in een boekbestand paginat toe en verwijder
pagina's om te zien hoe de paginanummers in het deelvenster Boek automatisch
worden bijgewerkt.

o wíjzig een object op een stramienpagina in het brondocument. Kies dan opties
synchroniseren in het deelvenstermenu Boek en selecteer Stramienpagina's in het
dialoogvenster Synchronisatieopties. Synchroniseer het boek om te zien hoe alle
pagina's die gebaseerd zijn op die stramienpagina worden bijgewerkt.

o VoeS een nieuwe voetnoot toe en experimenteer met de bedieningselementen voor
lay-out en opmaak.

¡ Maak verschillende kruisverwijzingen in het boek om te verwij zen naar de naam
van een hoofdstuk of sectie in plaats van naar een paginanummer.

r Genereer een andere lijst dan een inhoudsopgave. u kunt bijvoorbeeld een lijst
samenstellen van tips in het boek met de tekst die is opgemaakt met de alineastijl
Sidebar Head.

. voeg meer indexonderwerpen en -verwijzingen op verschillende niveaus toe.



Herhalingsvragen
1 Wat zijn devoordelen van de boekfunctie?

2 Beschrijfhet proces en de gevolgen van het verplaatsen van een hoofdstuk-

bestand in een boek.

3 Waarom is het de moeite waard om een automatische inhoudsopgave of in-
dex te maken?

4 Hoe maakt u doorlopende kop- en voetteksten?

Antwoorden op de herhalingsvragen
1 Met de boekfunctie kunt u meerdere documenten combineren tot één pu-

blicatie met de juiste paginanummering en een volledige inhoudsopgave en

index. Bovendien kunt u meerdere bestanden in één stap uitvoeren.

2 Om een bestand in een boek te verplaatsen, selecteert u het bestand in het

deelvenster Boek en sleept u het omhoog of omlaag. Het boek wordt zonodig

opnieuw gepagineerd.

3 Voor de functies automatische inhoudsopgave en index is weliswaar denk-

werk nodig om deze in te stellen, maar deze bestanden worden automatisch

opgemaakt, zijnaccuraat en eenvoudig bij te werken.

4 Gebruik de tekstvariabele Doorlopende koptekst op een stramienpagina om

een doorlopende kop- of voettekst te maken. De tekst wordt op alle docu-

mentpagina's bijgewerkt volgens de definitie van de tekstvariabele.





13 Uitvoer en exporteren

O

Lesoverzicht
In deze les leert u:

o controleren of een InDesign-bestand en alle bijbehorende elementen

gereed zijn om te worden afgedrukt;

¡ alle benodigde bestanden verzamelenvoor afdrukken of aanleveren bij
een servicebureau of drukker;

o een PDF-bestand genereren voor een proefafdruk;

. een document bekijken voordat het wordt afgedrukt;

. een document afdrukken dat proces- en steunkleuren bevat;

o de juiste afdrukinstellingen voor lettertypen en illustraties selecteren;

. een afdrukvoorinstelling maken om het afdrukproces te automatiseren.

Deze les duurt ongeveer 45 minuten.



Aan de slag
In deze les gaat u aan een marketingbrochure van één pagina werken die full-colour-
afbeeldingen bevat en ook een steunkleur gebruikt. De proefdruk van het document
zal worden afgedrukt op een kleureninkjet- oflaserprinter en ook op een beeldbewer-
kingsapparaat met hoge resolutie, zoals een computer-to-plate of film imagesetter.
Voordat het bestand wordt afgedrukt, wordt het voor correctie verzonden als een PDF-
bestand, dat u vanuit Adobe InDesign CS4 gaat exporteren.

Ð Plaats een kopie vøn de bronbestanden van deze les op uw harde schijf als u dit nog niet hebt
gedaan. U vindt debestønden op de cd die is geleverdbij Adobe InDesign CS4 Classroom in a
Book. Zie 'De bestønden vøn Classroom in a Book kopiëren' in het hoofdstuk'Aan de slag".

* Ook øls u geen printer hebt of alleen een zwart-witprinter, kunt u de stappen in deze les ge-
woon ttolgen. U gaat enkele standaard afdrukinstellingen gebruiken die u meer inzicht geven in
de instellingen en mogelijkheden van InDesign cs4 voor afdrukken en beeldbewerking.

) Met een nieuwe toorkeurenoptie in InDesign CS4 kunt u bepøIen of er een waørschuwing
wordt weergegeven wanneer u een document opent dat ontbrekende of gewijzigde koppelingen
bevat. Om de waarschuwing uit te schakelen, deselecteert u de optie Koppelingen controleren
voor het document wordt geopend in het paneel Bestandsøfhandeling van het diøloogvenster
Voorkeuren.

1 Om ervoor te zorgen dat de voorkeuren en standaardinstellingen van uw Adobe
InDesign CS4-programma overeenkomen met de instellingen die in deze les wor-
den gebruikt, verplaatst u het InDesign-voorkeurenbestand naar een andere map.
Volg hierbij de procedure in'Het voorkeurenbestand van InDesign opslaan en
terugplaatsen' in het hoofdstuk'Aan de sløg".

2 Start Adobe InDesign CS4. Om ervoor te zorgen dat de deelvensters en menu-
opdrachten overeenkomen met de instellingen die in deze les worden gebruikt,
kiest u Venster > Werkruimte ) [Geavanceerd], en dan kiest u Venster > Werk-
ruimte ) Geavanceerd opnieuw instellen.

3 Kies Bestand ) Openen en open het bestand l3_start.indd in de map InDesign-
ClB/Lessons/Lesson_13 op uw harde schijf.

4 Er verschijnt een waarschuwing dat het document ontbrekende of gewijzigde kop-
pelingen bevat. Klik op OK om het waarschuwingsvenster te sluiten, dit probleem
gaat u verderop in deze les oplossen.

wanneer u een PDF-bestand afdrukt of genereert, moet InDesign cs4 toegang hebben
tot de originele illustraties die in de lay-out zijn geplaatst. Als de originele illustraties



zijnverplaatst, een andere naam hebben of de locatie waar de bestanden zijn opgesla-

gen niet meer beschikbaar is, waarschuwt InDesign CS4 u dat de originele illustraties

niet gevondenzíjn.Deze waarschuwing verschijnt wanneer een document wordt
geopend, afgedrukt, geëxporteerd ofmet de opdracht Preflight wordt gecontroleerd

voor afdrukken. In InDesign CS4 wordt de status van alle voor afdrukken benodigde

bestanden weergegeven in het deelvenster Koppelingen.

5 Kies Bestand > Opslaan als, noem het bestand l3-Brochure.indd en sla het op de

map Lesson_13.

Bestanden prefl¡ghten
Adobe InDesign CS4 beschikt over geïntegreerde functies voor het uitvoeren van een

kwaliteitscontrole bij een document voordat deze wordt afgedrukt of aangeleverd bij

een servicebureau. Preflightis de industriële standaardterm voor dit proces. In'Pre-
flighten terwijl u werkt' in les 2, hebt u geleerd hoe u de mogelijkheden benut van live
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preflight die nieuw zíjnin InDesign CS4 en hoe u een preflight-profiel in de eerste sta-
dia van het creëren van een document opgeeft. Hierdoor kunt u een document in de
gaten houden terwijl u het creëert en voorkomen dat er afdrukproblemen ontstaan.

U kunt het deelvenster Preflight gebruiken om te controleren ofalle illustraties en let-
tertypen die in het bestand worden gebruikt beschikbaar zijn voor afdrukken en ofhet
bestand geen overlopende tekst bevat.

1 Kies Venster > Uitvoer > Preflight.

2 Controleer in het deelvenster Preflight of Aan is gemarkeerd en dat '[Basis] (in
werking)' is geselecteerd in het menu Profiel. U ziet dat er één Fout wordt vermeld.

U ziet ook dat er geen TEKST-fouten verschijnen in het gedeelte Fout, waardoor u weet
dat het document geen ontbrekende lettertypen ofoverlopende tekst bevat.

3 Klik op het driehoekje links van KOPPELINGEN, en klik dan op het driehoekje
links van Ontbrekende koppeling om de naam van het ontbrekende grafische
bestand weer te geven. Dubbelklik op de naam van de koppeling RDlogo_red.ai;
hierdoor wordt de illustratie in het documentvenster gecentreerd en het illustratie-
kader geselecteerd.

4 Klik onder in het deelvenster Preflight op het driehoekje links van Info om infor-
matie over het ontbrekende bestand weer te geven.

In dit geval wordt het probleem veroorzaakt door een ontbrekend grafisch bestand dat
kan worden verholpen door in het deelvenster Koppelingen het gekoppelde bestand te
zoeken. U gaat nu de illustratie RDlogo-red.ai vervangen door een herziene versie die
een kleurwijziging bevat.

5 Kies Venster > Koppelingen. Zorgervoor dat het bestand RDlogo_red in het deel-
venster Koppelingen is geselecteerd en kies dan Opnieuw koppelen in het deel-
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venstermenu. Blader naar de map Links in de map Lesson-l3. Dubbelklik op het

bestand RDlogo_red_new.ai. Nu is het nieuwe bestand gekoppeld in plaats van het

originele bestand.

6 Kies Bestand > Opslaan om de wijzigingen die u in het document hebt aangebracht

te bewaren.

Een Pakket van bestanden maken
Met de opdracht Pakket kunt u een kopie samenstellen van uw InDesign-document en

alle gekoppelde items, inclusief illustraties, in een daarvoor bestemde map. InDesign
kopieert ook de lettertypen die nodig zijn voor afdrukken. U gaat nu een pakket ma-
ken van de bestanden voor de marketingbrochure als voorbereiding op het aanleveren

bij uw afdrukservicebureau. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat alle voor uitvoer
benodigde projectonderdelen aanwezig zijn,

1 Kies Bestand > Pakket. In het paneel Overzicht wordt u gewezen op nog twee af-

drukproblemen, behalve de ontbrekende koppeling die in het deelvenster Preflight
werd vermeld:

¡ Omdat het document een RGB-afbeelding bevat, wijst InDesign u hierop. U
gaat deze afbeelding verderop in deze les converteren naar CMYK.

o Het document bevat ook twee dubbele steunkleuren. Later in deze les gaat u dit
met de functie Inktbeheer verhelpen.

2 Klik op Pakket.

3 Typ in het dialoogvenster Afdrukinstructies een bestandsnaam voor het instruc-
tiebestand dat bij het InDesign-document wordt gevoegd ('Info voor drukker'bij-
voorbeeld), en voer ook uw contactinformatie in. Klik dan op Doorgaan.
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Een prefl ight-profi el maken
U kunt uw eigen preflight-profielen maken of deze laden van uw afdrukservicebureau

of uit een andere bron. Als u de functie live preflight inschakelt (selecteer Aan in het

deelvenster Preflight), ¡s het standaard preflight-profiel [Basis] (in werking). Dit profiel

meldt drie kwesties: ontbrekende of gewijzigde grafische bestanden, overlopende tekst en

ontbrekende lettertypen.

Als u meer kwesties wilt controleren, kunt u aangepaste preflight-profielen configureren

die definiëren welke problemen worden gedetecteerd. Volg de onderstaande stappen voor
het creëren van een profiel dat meldt wanneer niet-CMYK-kleuren in een lay-out worden
gebruikt.

1 Kies Venster > Uitvoer > Preflight, en kies dan Profielen definiëren in het

deelvenstermenu Prefl ight.

2 Klik linksonder in het dialoogvenster Preflight-profielen op de knop Nieuw preflight-
pronet t[ü1) om een nieuw preflight-profiel te maken. Typ GMYK Colors only in het vak

Profielnaam.

3 Klik links van Kleur op het driehoekje om kleurgerelateerde opties te tonen, klik om

Kleurruimten en -modi niet toegestaan te selecteren en klik dan om alle kleurmodi

behalve CMYK (RGB, Grijs, Lab en Steunkleur) te selecteren.

4 Wijzig de instellingen bij Koppelingen, Afbeeldingen en objecten, Tekst en Document

niet. Klik op Opslaan en klik daarna op OK.

5 Kies CMYK Colors Only in het menu Profiel. U ziet dat er meer fouten in het deelvenster

Prefl ight worden gemeld.

6 Klik op het driehoekje naast Kleur om de weergave uit te vouwen en klik dan op het

driehoekje naast Kleurruimte is niet toegestaan om een lijst met objecten te tonen die

niet het CMYK-kleurmodel gebruiken. Klik op verschillende objecten om informatie over

het probleem te bekijken en hoe deze kan worden opgelost.

7 Kies lBaçisl lin werkino) in het menu Profiel om tenrô tê kprpn near hpt ctande¡rdnrofiel
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Adobe InDesign CS4 gebruikt deze informatie om een tekstbestand met instructies te

maken dat bij het InDesign-bestand, de koppelingen en lettertypen in de pakketmap

wordt gevoegd. De ontvanger van het pakket kan het instructiebestand gebruiken om
uw opdracht beter te begrijpen en hoe u te bereiken bent als er vragen zijn.

4 Blader in het dialoogvenster Pakketmap maken naar de map Lesson-l3. U ziet dat

de map die voor het pakket is gemaakt de naam'l3-Brochure map' heeft. InDesign

geeft de map automatisch een naam op basis van de documentnaam die u aan het

begin van deze les hebt toegekend.

5 Controleer of de volgende opties zijn geselecteerd:

. Lettertypen kopiëren (m.u.v. CJK).

o Gekoppeldeafbeeldingenkopiëren.

r Afbeeldingskoppelingen inpakketbijwerken.

6 Klik op Pakket (Windows) of Opslaan (Mac OS).

7 Lees het waarschuwingsbericht over de licentievoorwaarden die uw mogelijkheden

om lettertypen te kopiëren kunnen beperken. Klik daarna op OK.

8 Schakel naar uw besturingssysteem en navigeer naar de map InDesignCIB/Les-

sons/Lesson _I3ll3-Brochure map op uw harde schijf. Open de map.

U ziet dat Adobe InDesign CS4 een duplicaatversie van uw document heeft gemaakt

en eveneens alle lettertypen, illustraties en andere gekoppelde bestanden heeft geko-

pieerd die nodig zijn voor afdrukken met hoge resolutie. Aangezien u de optie Afbeel-

dingskoppelingen in pakket bijwerken hebt geselecteerd, bevat het InDesign-dupli-
caatbestand nu koppelingen naar de gekopieerde grafrsche bestanden in de pakketmap

in plaats van naar de originele gekoppelde bestanden. Dit is gemakkelijker voor een

drukker ofservicebureau en bovendien kan het pakketbestand nu prima worden gear-

chiveerd.

9 Sluit de l3-Brochure map wanneer u de inhoud hebt bekeken en keer terug naar

InDesign.

Een Adobe PDF-proof maken
Als u uw documenten door anderen wilt laten controleren, kunt u eenvoudig Adobe

PDF-bestanden (Portable Document Format) maken en uitwisselen. Dit handige for-
maat heeft verschillende voordelen: bestanden worden gecomprimeerd tot een kleiner
formaat, alle lettertypen en koppelingen zijn ingesloten in één samengesteld bestand

en bovendien is PDF platformonafhankelijk. Adobe InDesign CS4 exporteert recht-

streeks naar Adobe PDF.



Het heeft veel voordelen om uw documenten in Adobe PDF op te slaan: u creëert een

compact, betrouwbaar bestand dat u of uw servicebureau kan bekijken, bewerken,
organiseren en controleren. Daarna kan uw servicebureau het Adobe PDF-bestand
rechtstreeks uitvoeren of het nabewerken met tools uit verschillende bronnen voor het
uitvoeren van taken zoals preflightcontroles, overvullen, opmaak en kleurscheiding.

1 Kies Bestand ) Exporteren.

2 Kies Adobe PDF in het menu Opslaan als type (Windows) of Structuur (Mac OS)

en typ Proof bij Bestandsnaam. Navigeer zonodig naar de map Lesson_l3 en klik
dan op Opslaan. Het dialoogvenster Adobe PDF exporteren wordt geopend.

3 In het menu Voorinstelling Adobe PDF kiest u [Afdrukken met hoge kwaliteit].
Deze instelling maakt PDF-bestanden die geschiktzi)nvoor uitvoer op een kan-
toorlaserprinter.

4 In het menu Compatibiliteit kiest u Acrobat 6 (PDF 1.5). Vanaf deze versie worden
meer geavanceerde functies in het PDF-bestand, zoals lagen, ondersteund.

5 In het gedeelte Opties van het dialoogvenster selecteert u de volgende opties:

. PDF na exporteren weergeven.

o Acrobat-lagen maken.

Automatisch weergeven van het PDF-bestand na exporteren is een efficiënte manier
om het resultaat van het exportproces te controleren. De optie Acrobat-lagen maken
converteert de lagen van de InDesign CS4-lay-out naar lagen die in het uiteindeliike
PDF-bestand kunnen worden weergegeven.
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6 Kies Zichtbare lagen in het menu Lagen exporteren.

U kunt er ook voor kiezen lagen te exporteren tijdens het creëren van de PDF. U kunt
ook Alle lagen of Zichtbare & afdrukbare lagen kiezen.

7 Klik op Exporteren.

I Indien er een waarschuwing verschijnt met de mededeling dat enkele objecten in
de lay-out op verborgen lagen staan, klikt u op OK. Een Adobe PDF-bestand wordt

gegenereerd en op uw scherm in Adobe Acrobat ofAdobe Reader weergegeven'

I Controleer de Adobe PDF in Adobe Acrobat of Adobe Reader en keer dan terug

naar Adobe InDesign CS4.

, , AIs u Adobe Reader niet hebt, kunt u het gratis downloøden van de Adobe-website
(www.adobe.nl).

Een gelaagd PDF weergeven met
Adobe Acrobat 9
Door lagen te gebruiken in een lnDesign-document (Venster > Lagen) kunt

u de tekst en de grafische elementen in een publicat¡e organiseren. U kunt

bijvoorbeeld alle tekstelementen op één laag plaatsen en alle grafische

elementen op een andere laag. Bovendien kunt u de zichtbaarheid en de

vergrendeling van lagen in- en uitschakelen waardoor u nog meer controle hebt

over de ontwerpelementen. Behalve in lnDesign CS4, kunt u lagen ook tonen en

verbergen in lnDesign-documenten die als Adobe PDF zijn geëxporteerd door de

documenten met Adobe Acrobat 9 te openen. Volg de onderstaande stappen om

een gelaagd PDF-bestand te bekijken dat met Adobe lnDesign CS4 is gemaakt.

1 Klik links in het documentvenster op het pictogram Lagen of kies Beeld >

Navigatievensters > Lagen om het paneel Lagen weer te geven.

2 Klik op het plusteken (+) links van de documentnaam in het paneel Lagen.

De lagen in het document worden weergegeven.

3 Klik op het oogpictogram (Ð) links van de laag Text. Als het pictogram is

verborgen, zijn alle objecten op deze laag dat ook.

4 Klik op het lege vakje links van de laag Text om de zichtbaarheid van de tekst

weer in te schakelen.

5 Kies Bestand > Sluiten om het document te sluiten. Ga terug naar Adobe

lnDesign CS4.



Kleu rscheid ingen voorvertonen
Als kleurscheiding nodig is om uw documenten op professionelewijze af te drukken,
kunt u het deelvenster Voorvertoning scheidingen gebruiken om een beter idee te krij-
gen van hoe elk deel van het document zal worden afgedrukt. IJ gaatdeze functie nu
uitproberen.

1 Kies Venster ) Uitvoer ) Voorvertoning scheidingen.

2 Selecteer Scheidingen in het menu Weergave van het deelvenster Voorvertoning
scheidingen. Verplaats het deelvenster zodat u de pagina kunt zien en pas de hoogte
aan zodal alle kleuren in de lijst zichtbaar zijn. Kies zonodig weergave > Pagina in
venster passen.

:r Ìr:
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Cyå¡n

MågÊntå
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09å
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0%
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I'
PANTONE f8I7 C 0s6

,: t De fabrikønt vøn Pantone-inkt gebruikt het PMS (Pøntone Matching System) om hun inkten
te specificeren. Het getal duidt de kleur aøn en de letter geeft de papiersoort aøn waarvoor de
inkt het best geschikt is. Hetzelfde PMS-getal met verschillende letters betekent dat de inkten
dezelfde kleur zijn, maar bedoeld zijn om op verschillende papiersoorten te worden afgedrukt. U
betekent uncoated papier, C betekent coated papier en M betekent møt papier.

3 Klik op het oogpictogram (g) naast elk van de drie Pantone l8l7-kleuren om de
voorvertoningvan deze inktkleuren in het document uit te schakelen.

U ziet datbepaalde objecten, afbeeldingen en tekst verdwijnen elke keer dat u klikt om
de weergave van een Pantone-kleur uit te schakelen. Dit gebeurt omdat de Pantone-
kleuren op verschillende objecten zijn toegepast.rJ ziet ook dat de drie Pantone-
kleuren hetzelfde nummer hebben. Hoewel deze kleuren hetzelfde zijn, gevenze drie
soorten inkt aan die bedoeld zijnvoor verschillend gebruik. Hierdoor kan tijdens de
uitvoer verwarring ontstaan, of ertoe leiden dat onnodig dure printplaten worden ge-
bruikt. U gaat dit later met Inktbeheer corrigeren.

4 Kies Uit in het menu Weergave van het deelvenster Voorvertoning scheidingen om
de weergave van alle kleuren in te schakelen.



Voorvertonen hoe transparantie zal worden afgevlakt
De afbeeldingen in deze brochure zijnbijgesteld met transparantiefuncties als dekking

en overvloeimodi. U gebruikt de Transparantie-afvlakker om te bepalen hoe de trans-

parantie de uiteindelijke afgedrukte versie beïnvloedt.

1 Kies Venster > Uitvoer ) Voorvertoning afvlakker'

2 Dubbelklik op het gereedschap Handje ({?) om het document in het huidige ven-

sterformaat te passen. Verplaats het deelvenster Voorvertoning afvlakker, zodat u

de pagina helemaal kunt zien.

3 Kies Betrokken afbeeldingen in het menu Markeer van het deelvenster Voorverto-

ning afvlakker.

4 Kies zonodig [Hoge resolutie] in het menu Voorinstelling. Dit is de instelling die u

verderop in deze les gaat gebruiken wanneer u dit bestand gaat afbeelden.

U ziet dat enkele objecten op de pagina rood worden gemarkeerd. Dit zijn de objecten

die worden beTnvloed door de transparantie die in dit document is gebruikt. Aan deze

markering identificeert u de gebieden op uw pagina die misschien ongewild door trans-

parantie worden beinvl oed, zodat u uw transparantie-instellingen kunt aanpassen.

Transparantie kan worden toegepast in Photoshop CS4, Illustrator CS4 of rechtstreeks

in de InDesign CS4-lay-out. De Voorvertoning afvlakker herkent transparante objec-

ten, ongeacht of de transparantie in InDesign is gemaakt of is geÏmporteerd uit een

andere toepassing.

5 Kies Geen in het menu Markeer.

De pagina voorvertonen
Nu u hebt gezienhoe de scheidingen en transparantie eruit zullen zien wanneer het

document wordt afgedrukt, gaat u de volledige pagina voorvertonen.

Betrckken afueeldinqen v

lHoqe resolutiel iv

flOverschrijvingen ven spnads negeen

Inslellinqen oD åHukkÊn loeÞåssên
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1 Dubbelklik zonodig op het gereedschap Handje (fl) zodat de pagina in het docu-
mentvenster past.

2 Kies Bewerken > Alles deselecteren.

3 Klik onder in de gereedschapset op de knop voorvertoning (E) en kies voorver-
toning in het menu dat verschijnt. Alle hulplijnen, kaderranden en andere niet-
afdrukbare items worden verborgen.

4 Klik op voorvertoning en kies Afloopgebied (El). Er wordt extra ruimte buiten
de omtrek van het document weergegeven. Zo kunt u controleren of de gekleurde
achtergrond voorbij de randen van het document wordt afgedrukt. Nadat het
document is gedrukt, wordt dit extra gebied afgesneden en het uiteindelijke docu-
mentformaat geproduceerd.

5 Klik op de knop Afloopgebied onder in de gereedschapset en kies Slug (El), wit-
ruimte rond de pagina. Nu wordt bij de pagina extra ruimte buiten de rand van het
afloopgebied weergegeven . Deze extra ruimte wordt vaak gebruikt om informatie
te plaatsen over de afdruktaak. rJ ziet deze witruimte onder de onderzijde van het
document. Als u de witruimte of het afloopgebied in een bestaand bestand wilt
instellen, kiest u Bestand ) Documentinstelling en klikt u op Meer opties om de
opties voor het instellen van de witruimte en het afloopgebied weer te geven.

Nadat u hebt gecontroleerd ofhet bestand er goed uitziet, is het gereed om te worden
gedrukt.

) Meestal worden de witruimte en het afloopgebied ingesteld wanneer u een nieuw InDesign-
document maakt. Nadat u Bestand > Nieuw > Document hebt gekozen, klikt u op Meer opties
in het diøloogvenster Nieuw document om opties voor wítruimte en afloopgebied te tonen.

Een proefafdruk maken met een laser- of inkjetpr¡nter
Met InDesign kunt u gemakkelijk documenten afdrukken naar een verscheidenheid
aan uitvoerapparaten. In dit gedeelte van de les gaat u een afdrukvoorinstelling maken
om instellingen op te slaan - en in de toekomst tijd te besparen - zonder dat u elke op-
tie voor hetzelfde apparaat afzonderlijk hoeft in te stellen.

1 Kies Bestand > Afdrukken.

2 Kies uw inkjet- of laserprinter in het menu Printer.

u ziet datAdobe InDesign cs4 automatisch de PPD-software (printerbeschrijving)
selecteert die tijdens de installatie van de apparatuur aan dit apparaat is gekoppeld.



Over afvlakken van transparante
illustraties
Als uw document of illustratie transparantie bevat, dient het meestal een

bewerking te ondergaan die afvlakking wordt genoemd. Bij afvlakking

worden transparante illustraties opgedeeld in vectorgebieden en gerasterde

gebieden. Bij complexere illustraties (combinaties van afbeeldingen, vectoren,

tekst, steunkleuren, overdrukken enzovoort) worden ook het afvlakken en de

bijbehorende resultaten complexer.

Afvlakking kan nodig zijn wanneer u afdrukt of exporteert naar andere

indelingen die geen transparantie ondersteunen. Om transparantie te behouden

zonder afvlakking wanneer u PDF-bestanden maakt, slaat u uw bestand op als

Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5.0) of hoger.

U kunt een voorkeuze-instelling voor de Transparantie-afvlakker kiezen

in het gedeelte Geavanceerd van het dialoogvenster Afdrukken of in het

indelingsspecifieke dialoogvenster dat verschijnt na het eerste dialoogvenster

Exporteren of Opslaan als. U kunt uw eigen voorinstellingen voor afvlakking

maken of een van de standaardinstellingen kiezen die bij de software zijn

geleverd. Deze standaardinstellingen zijn ontworpen voor een juiste afstemming

tussen de kwaliteit en snelheid van de afvlakking met een geschikte resolutie

voor gerasterde transparante gebieden, afhankelijk van het beoogde gebruik van

het document.

lHoge resolutiel is bedoeld voor de uiteindelijke afdruk en voor proefafdrukken

van hoge kwaliteit, zoals proefafdrukken in kleur met scheidingen.

lNormale resolutie] is bedoeld voor proeven op het scherm en voor print-on-

demand documenten die afgedrukt worden op Postscript-kleurenprinters.

llage resolutie] is bedoeld voor snelle proefafdrukken op zwart-wit-

desktopprinters en voor documenten die worden gepubliceerd op het web of

worden geëxporteerd naar SVG.

Uit: lnDesign Help.

3 Klik aan de linkerkant van het dialoogvenster Afdrukken op de optie Algemeen en

kies dan Lagen afdrukken: Zichtbare lagen.

, Als u geen printer hebt øangesloten, kiest u PostScript-bestønd ín de lijst Printer en kiest u

Apparøatonffiønkelijk in de lijst PPD. U kunt dan de stappen in deze les volgen zonder op een

printer øangesloten te zijn.
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4 Klik aan de linkerkant van het dialoogvenster Afdrukken op de optie Instellen en
kies dan de volgende opties:

o Papierformaat:Letter.

o Stand: Staand.

¡ Aanpassen aan pagina.
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& Als u in plaats van een printer PostSøipt-bestand met de Apparaatonøfhønkelijke PPD hebt

geselecteerd, kunt u geen schaling toepassen of de positie van het bestønd wijzigen.

5 Klik aan de linkerkant van het dialoogvenster Afdrukken op de optie Tekens en

afloopgebied en kies dan de volgende opties:

¡ Snijtekens.

I Pagina-informatie.

¡ Afloopinstellingen van document gebruiken.

o Witruimte rond pagina opnemen.

6 Typ .125 in bij Verschuiving. Deze waarde bepaalt de afstand voorbij de paginaran-

den waar de gespecificeerde tekens en pagina-informatie verschijnen.

Het vakmet deblau-
we schaduw in het
voortertoningsvak
linksoniler geeft de

witruimte aan.

De snijtekens worden buiten het paginagebied afgedrukt en bieden hulplijnen die aan-

geven waar het uiteindelijke document wordt afgesneden nadat het is gedrukt. Pagina-

informatie voegt automatisch de documentnaam en de datum en tijd waarop het is

gedrukt onder aan het gedrukte document toe.

Door de witruimte- en afloopinstellingen te gebruiken zorgt u ervoor dat InDesign

objecten afdrukt die buiten de rand van het paginagebied doorlopen. Door deze opties

in te stellen hoeft u niet de hoeveelheid extra ruimte op te geven die moet worden af-

gebeeld.
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7 Klik aan de linkerkant van het dialoogvenster Afdrukken op de optie Uitvoe t Zorg
ervoor dat in het menu Kleur de optie Samengesteld CMYK is gekozen.

Door deze instelling worden alle RGB-objecten, met inbegrip van afbeeldingen, naar
CMYK geconverteerd op het moment dat ze worden afgedrukt. De originele, geplaats-
te illustratie verandert hierdoor niet. Deze optie is niet beschikbaar wanneer u afdrukt
naar een PostScript-bestand.

'..' U kunt ervoor zorgen dat InDesign de bestøande kleuren in een tøak behoudt. Daartoe kiest
u Samengesteld ongewijzigd laten in het menu Kleur. En als u bij een drukkerij of servicebureau
werkt en kleurscheidingen vøn Adobe InDesign CS4 moet afdrukken, kiest u Scheidingen of In-
RlP-scheidingen op basis vøn het werkschema døt u gebruikt. Bij bepaalde printers, zoals een
RGB proofer, kunt u mogelijk geen Samengesteld CMYK kiezen.

I Klik op de knop inktbeheer rechts onder in het dialoogvenster Afdrukken.

U kunt Inktbeheer gebruiken om steunkleuren, zoals Pantone-kleuren, te converteren
naar proceskleuren (CMYK) en om dubbele steunkleuren te verhelpen.

9 Klik in het dialoogvenster Inktbeheer op het steunkleurpictogram (E]) links van
de kleurstaal Pantone r8l7 rJ. Het verandert in een cMyK-pictogram (n). De
kleur wordt nu afgedrukt als een combinatie van cMYK-kleuren in plaats van op
een eigen, afzonderlijke kleurplaat.
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Dit is een goede oplossing om het afdrukken te beperken tot het vier-kleurenproces

zonder dat u alle steunkleuren in de bronbestanden hoeft te veranderen.

10 Klik op het CMYK-pictogram dat nu links van de kleurstaal Pantone 1817 U ver-

schijnt om dit weer naar een steunkleur te converteren. Houd het dialoogvenster

Inktbeheer open.

11 Klik in het dialoogvenster Inktbeheer op de kleurstaal Pantone 1817 M en selecteer

dan Pantone 1817 U in het menu Inktalias. De inktalias vertelt Adobe InDesign

CS4 deze twee kleuren te behandelen alsof ze identiek zijn, zodat ze als één kleur-

scheiding in plaats van als meerdere scheidingen worden afgedrukt'

Een Inktalias toepassen betekent dat alle objecten met deze kleur nu op dezelfde

kleurscheiding als hun aliaskleur worden afgedrukt. In plaats van twee afzonderlijke

kleurscheidingen hebt u er nu nogmaar één.

12 Herhaal dit proces en selecteer Pantone l8I7 C en kies dan Pantone 1817 U in het

menu Inktalias. Nu worden alle drie Pantone-kleuren op dezelfde scheiding afge-

drukt. Klik op OK.

* Wanneer wordt afgedrukt naar een Postscript-bestand is de optie Gegevens verzenden niet

beschikbøar,

ø De optie Geoptimaliseerde subsømpling kan niet worden gewijzigd øls u de apparaøtonaf-

hønkelijke PPD gebruikt, omdat dit stuurprogrammø niet kan bepalen welke informatie een spe-

cifieke printer nodigheeft waarop later wordt afgedrukt.

13 Klik aan de linkerkant van het dialoogvenster Afdrukken op de optie Grafisch.

Controleer of Geoptimaliseerde subsampling in het menu Gegevens verzenden is

geselecteerd.
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Wanneer Geoptimaliseerde subsampling is geselecteerd, verstuurt InDesign alleen
de afbeeldingsgegevens die nodig zijn voor de printer die u in het dialoogvenster Af-
drukken hebt geselecteerd. Hierdoor wordt het bestand sneller worden verstuurd om
te worden afgedrukt. Als u de volledige, hoge-resolutie afbeeldingsinformatie naar de
printer wilt sturen, waardoor het afbeelden langer kan duren, selecteert u Alles in het
menu Gegevens verzenden.

14 Kies zonodig Subset in het menu Lettertypen Downloaden.

Hierdoor worden alleen de lettertypen en tekens die in de taak worden gebruikt naar
het uitvoerappar aat gestuurd.

15 Klik op de optie Geavanceerd en kies bij Transparantie-afvlakker Hoge resolutie in
het menu Voorkeuze.

De afvlakker-voorinstelling bepaalt de afdrukkwaliteit van geplaatste illustraties of af-
beeldingen die transparantie bevatten. De instelling beTnvloedt ook de afdrukkwaliteit
van objecten die transparantiefuncties gebruiken en waarop in InDesign effecten zijn
toegepast, zoals objecten met slagschaduwen of doezeling. U kunt de voor uw uitvoer-
behoefte geschikte voorinstelling van de transparantie-afvlakker kiezen.

16 Klik op voorinstelling opslaan, noem de voorinstelling proof, en klik op oK.

Door een afdrukvoorinstelling te maken worden deze instellingen bewaard en hoeft u
niet elke keer alle afzonderlijke opties in te stellen wanneer u naar hetzelfde apparaat
afdrukt. U kunt meerdere voorinstellingen maken voor verschillende kwaliteitseisen
van afzonderlijke printers die u gebruikt. Wanneer u deze instellingen in de toekomst
wilt gebruiken, kunt uzekiezen in het menu Voorinstelling afdrukken boven in het
dialoogvenster Afdrukken.

17 Klik op Afdrukken. Als u een Postscript-bestand maakt, klikt u op opslaan en
bladert u naar de map Lesson-l3. U kunt het PostScript-bestand aanleveren bij uw
servicebureau of commerciele drukker, of u converteert het met Adobe Acrobat
Distiller naar een Adobe PDF.

18 Kies Bestand > opslaan om uw werk op te slaan en sluit het bestand.

Gefeliciteerd! U hebt deze les voltooid.

ProofVoorinstell¡nq ðfurukkenr
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Opties voor het afdrukken van
afbeeldingen
Als u documenten die complexe afbeeldingen bevatten (bijvoorbeeld hoge-

resolutieafbeeldingen, EPS-afbeeldingen, PDF-pagina's of transparantie-effecten)

exporteert of afdrukt, zult u voor het beste uitvoerresultaat vaak de resolutie en

rasterinstellingen moeten wijzigen.

Gegevens verzenden - Bepaalt hoeveel afbeeldingsgegevens in geplaatste

bitmapafbeeldingen worden verzonden naar de printer of het bestand.

Alles - Verzendt gegevens met maximale resolutie, geschikt voor afdrukken met

hoge resolutie of voor het afdrukken van gr|stinten of kleurenafbeeldingen met

een hoog contrast, zoals bij zwart-wittekst met één steunkleur. Voor deze optie is

de meeste schijfruimte nodig.

Geoptimaliseerde subsampling - Verzendt precies voldoende

afbeeldingsgegevens om de afbeelding af te drukken met de optimale resolutie

voor het uitvoerapparaat. (Een hoge-resolutieprinter gebruikt meer gegevens

dan een desktopmodel met lage resolutie.) Selecteer deze optie wanneer

u met hoge-resolutieafbeeldingen werkt, maar drukproeven maakt op een

desktoppr¡nter.

Opmerking: tnDesign voert geen subsample uit op EPS- of PDF-afbeeldingen, zelfs

niet als Geoptimaliseerde subsampling is geselecteerd.

Proxy - Verzendt schermresolutieversies (72 dpi) van geplaatste

bitmapafbeeldingen, waardoor het afdrukken sneller verloopt.

Geen - Verwijdert tijdelijk alle afbeeldingen bij het afdrukken en vervangt

deze door afbeeldingskaders met een kruis erin, waardoor het afdrukken

sneller verloopt. De afbeeldingskaders hebben dezelfde afmetingen als de

geïmporteerde afbeeldingen en uitknippaden blijven behouden zodat u nog

steeds de grootte en positie kunt controleren. U blokkeert het afdrukken van

geimporteerde afbeeldingen wanneer u bijvoorbeeld tekstproefafdrukken wilt

maken voor redacteuren of proeflezers. Afdrukken zonder afbeeldingen is ook

nuttig wanneer u de oorzaak van een afdrukprobleem probeert vast te stellen.

Uit: lnDesign Help



Opties voor het downloaden van
lettertypen naar een printer
Printerlettertypen zijn lettertypen die zijn opgeslagen in het geheugen van
de printer of op een harde schijf die op de printer is aangesloten. Type l - en

TrueType-lettertypen kunnen op de printer of op uw computer worden
opgeslagen; bitmaplettertypen worden alleen op uw computer opgeslagen.
lnDesign downloadt lettertypen wanneer dat nodig is, mits deze op de harde

schijf van uw computer zijn geïnstalleerd.

Kies in het gedeelte Grafisch van het dialoogvenster Afdrukken uit de volgende
opties om te bepalen hoe lettertypen naar de printer worden gedownload.

Geen - Neemt in het PostScript-bestand een verwijzing naar het lettertype op,
waardoor de RIP of een postprocessor weet waar het lettertype moet worden
opgenomen. Selecteer deze optie als de lettertypen zich in de printer bevinden.
De naam van TrueType-lettertypen is gebaseerd op de PostScript-naam in
het lettertype. Deze naam kan echter niet door alle toepassingen worden
geinterpreteerd. Gebruik een van de andere opties voor het downloaden
va n lettertypen om te zorgen dat TrueType-lettertypen correct worden
geinterpreteerd.

Volledig - Downloadt aan het begin van de afdruktaak alle voor het document
benodigde lettertypen. Alle glyphs en tekens in het lettertype worden
ingesloten, ook als zij niet in het document worden gebruikt. lnDesign maakt
automatisch een subset van lettertypen waarin meer dan het maximale
aantal glyphs (tekens) is opgenomen dan in het dialoogvenster Voorkeuren is

op9e9even.

Subset - Downloadt alleen de in het document gebruikte tekens (glyphs).

Glyphs worden éénmaal per pagina gedownload. Deze optie zorgt voor snellere
en kleinere PostScript-bestanden bij documenten van één pagina of bij korte
documenten met weinig tekst.

PPD-lettertypen downloaden - Downloadt alle lettertypen die in het
document zijn gebruikt, ook als deze lettertypen in de printer zijn geinstalleerd.
Gebruik deze opt¡e om te zorgen dat lnDesign de lettertypecontouren op uw
computer gebruikt voor het afdrukken van veelgebruikte lettertypen, zoals
Helvetica en Times. Met deze optie kunt u problemen met lettertypeversies
oplossen, zoals niet-overeenkomende tekensets tussen uw computer en printer,

of contourvariaties bij overvulling. U hoeft deze optie echter niet te gebruiken
voor het afdrukken van concepten op het scherm, tenzij u regelmatig uitgebreide
tekensets gebruikt.

Uit: lnDesign Help



) Wanneer u met documenten werkt die in secties zijn onderverdeeld, kunt u absolute pagi-
nanummering gebruiken. AIs u bijvoorbeeld de derde pagina van een document wib afdrukken,
kunt u +3 ín het gedeebe Paginabereik van het dialoogvenster Afdrukken invoeren. U kunt ook
sectienamen gebruiken. Voor meer informøtie røadpleegt u InDesign Help.

Zelf verkennen
1 Maak nieuwe afdrukvoorinstellingen door Bestand ) Voorinstellingen afdrukken >

Definiëren te kiezen. Definieer voorinstellingen voor afdrukken op grote formaten of
voor afdrukken naar verschillende kleuren- of zwart-witprinters die u gebruikt.

2 Open het bestand 13-Brochure.indd en bekijk hoe elke kleurscheiding met het
deelvenster Voorvertoning scheidingen kan worden in- en uitgeschakeld. Kies
Inktlimiet in het menu Weergave van hetzelfde deelvenster. Bekijk hoe het totaal
van inktinstellingen dat wordt gebruikt voor het maken van CMYK-kleuren bepa-
lend is voor hoe verschillende afbeeldingen worden afgedrukt.

3 Terwijl het bestand 13-Brochure.indd actief is, kiest u Bestand > Afdrukken. Links
in het dialoogvenster Afdrukken klikt u op Uitvoer en bekijkt u de verschillende
opties voor het afdrukken van kleurendocumenten.

4 Kies Inktbeheer in het deelvenstermenu Stalen en experimenteer met het toevoe-
gen van inktaliassen voor steunkleuren en met het converteren van steunkleuren
naar proceskleuren.



Herhalingsvragen
1 Naar welke problemen zoekt InDesign wanneer de opdracht Preflight wordt

gebruikt?

2 Welke elementen verzamelt InDesign wanneer een bestand wordt verpakt?

3 Welke opties kunt u selecteren als u een gescande afbeelding zo optimaal
mogelijk wilt afdrukken op een laserprinter of proofer met een lagere resolu-

tie?

Antwoorden op de herhalingsvragen
1 Met de opdracht Bestand > Preflight kunt u controleren of alle items die

nodig zijn voor afdrukken met hoge resolutie beschikbaar zijn. Standaard

wordt in het deelvenster Preflight bevestigd of alle lettertypen beschikbaar
zijn die in het document of in geplaatste illustraties worden gebruikt. InDe-
sign controleert ook de aanwezigheid van gekoppelde grafische bestanden en

gekoppelde tekstbestanden en gaat na of ze niet zijn gewijzigd sinds ze zijn
geïmporteerd. Bovendien worden tekstkaders gecontroleerd op overlopende

tekst. '

2 Adobe InDesign CS4 verzamelt een kopie van het InDesign-document en

kopieën van alle lettertypen en illustraties die in het originele document
worden gebruikt. De originele items worden niet gebruikt.

3 Standaard verstuurt InDesign alleen de afbeeldingsgegeyens die nodig zijn
voor een uitvoerapparaat. Als u de volledige set afbeeldingsgegevens wilt
versturen, zelfs als het afdrukken daardoor langer duurt, kiest u Alles in het

menu Gegevens verzenden bij de Grafische opties in het dialoogvenster Af-
drukken.
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14 Rijke interactieve
documenten maken

O

Lesoverzicht
In deze les leert u:

. een nieuw document maken voor gebruik online;

¡ schakelen naar de RGB-overvloeiruimte;

r schakelen naar het punten (pixels)-maatsysteem;

o knoppen, paginaovergangen en een hyperlink toevoegen;

. exporteren als Flash;

. exporteren als Adobe PDF;

. een drukwerkdocument omzetten voor gebruik online.

Deze les duurt ongeveer 60 minuten.



Aan de slag

, :: Plaats een kopie yan de bronbestanden van deze les op uw hørde schijf øls u dit nog niet hebt

gedaan. U yindt debestanden op de cd die is geleverdbij Adobe InDesign CS4 Classroom in a
Book. Zie 'De bestønden van Cløssroom in a Book kopiëren' op pagina 2.

In deze les gaat u werken aan een lay-out die verschillende ontwerpelementen bevat -
logot, kleurenpalet en lettertypen - voor een denkbeeldig tijdschrift. Maar anders dan

in de andere lessen waarin u lay-outs hebt gemaakt voor drukwerk, gaat u nu eerst een

nieuwe lay-out van het begin af opzetten die bedoeld is voor elektronische verspreiding

en weergave online. Vervolgens legt u de laatste hand aan een vrijwel voltooide versie van

de lay-out door er knoppen, hyperlinks en paginaovergangen aan toe te voegen en deze

te exporteren als een Flash (SWF) -bestand.

U gaat de lay-out - inclusiefde knoppen, hyperlinks en paginaovergangen - ook ex-

porteren als een Adobe PDF-bestand dat alle interactiviteit behoudt en een andere mo-

gelijkheid biedt voor elektronische verspreiding. Ten slotte opent u een drukwerkversie

van de publicatie die is geconverteerd voor gebruik online en u exporteert de lay-out

als een SWF-bestand dat met Flash Reader kan worden geopend en bekeken of met

Adobe Flash kan worden geopend en bewerkt.

1 Om ervoor te zorgen dat de voorkeuren en standaardinstellingen van uw Adobe

InDesign CS4-programma overeenkomen met de instellingen die in deze les wor-

den gebruikt, verplaatst u het InDesign-voorkeurenbestand naar een andere map.

Volg hierbij de procedure in 'Het voorkeurenbestand van InDesign opslaan en

terugplaatsen' op pagina 2.

2 Start Adobe InDesign CS4. Om ervoor te zorgen dat de deelvensters en menu-

opdrachten overeenkomen met de instellingen die in deze les worden gebruikt'

kiest u Venster )
Werkruimte > [Ge-
avanceerd], en dan

kiest u Venster )
Werkruimte ) Ge-

avanceerd opnieuw
instellen.

3 Als u wilt zien hoe

het voltooide do-
cument eruitziet,
opent u het bestand

l4-End.indd in de

map InDesignCIB/
Lessons/Lesson-14 ¿>



Een online-document opzetten
Aangezien online-publicaties in veel opzichten verschillen van drukwerkpublicaties,
zijn de instellingen die u selecteert wanneer u een online-publicatie maakt anders dan
de voor afdrukken gebruikelijke instellingen. Het paginaformaat van online-publica-
ties bijvoorbeeld, is gerelateerd aan het formaat van computerbeeldschermen, terwijl
bij drukwerkpublicaties meestal standaard papierformaten worden gebruikt. Ook de

kleurenruimte is anders: bij drukwerkdocumenten wordt de CMYK-kleurenruimte
gebruikt, terwijl online-documenten de RGB-kleurenruimte gebruiken.

Een nieuw document maken voor gebruik online
U gaat eerst een publicatieformaat selecteren dat geschikt is voor weergave online, ter-
wijl u een nieuw document maakt.

1 Kies Bestand > Nieuw ) Document.

2 Stel de volgende opties in in het dialoogvenster Nieuw document:

. Typ 5 in het vak Aantal pagina's.

o Deselecteer Pagina's naast elkaar.

o Kies 1024x 768 in het menu Paginaformaat. Dit zíjn de afmetingen van een

standaard 17-inch beeldscherm.

o In het gedeelte Kolommen typt u 3 in het vak Aantal.

N¡euw document
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3 Klikop OK.

4 Kies Bestand > Opslaan als, noem het bestand l4_DesignElementsl.indd, navi-
geer naar de map Lesson_14 en klik op Opslaan.



De transparantie-overvloeiruimte en het maatsysteem wiizigen

Aangezien u de lay-out die u maakt, gaat exporteren als Flash (SWF)-bestand voor

weergave online, gaat u het document omzetten naar een uitwisselbare transparantie-

overvloeiruimte. Voor het overvloeien van de kleuren van transparante objecten op

een pagina, converteert InDesign de kleuren van alle objecten naar een gemeenschap-

pelijke kleurenruimte met het CMYK- of het RGB-kleurprofiel van het document.

Flash-documenten gebruiken de RGB-kleurenruimte, dus schakelt u van de standaard

CMYK-overvloeiruimte die geschikt is voor drukwerkpublicaties naar RGB. En omdat

u werkt aan een document waarvan de afmetingen in pixels worden uitgedrukt, scha-

kelt u naar een ander maatsysteem.

1 Kies Bewerken > Transparantie-overvloeiruimte ) Document RGB om naar de

RGB - overvloeiruimte te schakelen.

2 Kies Bewerken > Voorkeuren > Eenheden en toenamen (Windows) of InDesign >

Voorkeuren > Eenheden en toenamen (Mac OS) om het dialoogvenster Voorkeu-

ren te openen.

3 In het gedeelte Liniaaleenheden kiest u Punten in de menu's Horizontaal en Verti-

caal. Een punt is gelijk aan Il72 inch.

Eenheden€n toenañeñ
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4 KIik op OK om de wijzigingen die u in het dialoogvenster Voorkeuren hebt aange-

bracht te bewaren.

5 Kies Bestand > Opslaan om het document op te slaan en kies dan Bestand > Sluiten

om het te sluiten. In deze les werkt u verder aan een vrijwel voltooide versie van het

document.



Knoppen, paginaovergangen en hyperlinks toevoegen
Bij het ontwerpen van een online-publicatie zijn veel taken hetzelfde als bij gedrukte
publicaties - tekst opmaken; tekst en grafische elementen maken, wijzigen en rang-
schikken; pagina's toevoegen en verwijderen enzovoort. In de voorgaande lessen hebt

u geleerd hoe u al deze taken uitvoert, dus gaat u nu aan een vrijwel voltooide lay-out
enkele elementen toevoegen die niet voorkomen in gedrukte publicaties - knoppen,
hyperlinks en paginaovergangen.

Navigatieknoppen toevoegen

Met navigatie-elementen in een online-document is de informatie gemakkelijk toe-

gankelijkvoor degenen die het document bekijken. Nu gaat u enkele objecten omzet-
ten in Vorige pagina/Volgende pagina-knoppen waarmee de gebruikers van de geëx-

porteerde SWF- en Adobe PDF-bestanden van pagina naar pagina kunnen navigeren.

1 Kies Bestand > Openen. Zoek en open het bestand InDesignClB/Lessons/
Lesson-14/14-DesignElements2.indd op uw harde schijf.

2 Kies Bestand > Opslaan als, noem het bestand l4_DesignElementsFinal.indd in
de map Lesson_l4 en klik op Opslaan. Door het document onder een andere naam

op te slaan blijft het originele bestand behouden en kan dit voorbeeldbestand later
worden gebruikt door andere cursisten.

3 Kies Venster > Paginat om het deelvenster Paginat te tonen en dubbelklik dan op

het pictogram A-Master om de stramienpagina in het documentvenster weer te ge-

ven.

4 Selecteer met het gereedschap Selecteren ( lt) het naar links wijzende driehoekje
onder aan de pagina. U kunt het gereedschap Zoom ( L\ ) gebruiken om in te
zoomen op de twee pijltjes. (De driehoekjes zijn met het gereedschap Veelhoek

gemaakt.)

Alle pagina's van een online publicatie hebben navigatie-elementen nodig om verschil-
lende paginat weer te kunnen geven. Door deze elementen op een stramienpagina te

plaatsen weet u zeker datze op alle paginat verschijnen en hetzelfde werken.

q,
5 Kies Object > Interactief ) Omzetten in knop om het object naar een knop te con-

verteren en het deelvenster Knoppen te tonen.



I U kunt ook klikken op Object omzetten in een knop onder aan het deelvenster Knoppen om

een object naar een knop te conl)erteren.

6 'lyp Previous Page in het vak Naam om de functie van de knop aan te duiden. Kies

zonodig Bij loslaten in het menu Gebeurtenis. Deze gebeurtenis activeert de knop
Previous Page wanneer een gebruiker van de geëxporteerde Flash- en Adobe PDF-

bestanden erop klikt en de muisknop loslaat.

Nu u de knop een naam hebt gegeven en de gebeurtenis hebt ingesteld, gaat u selecte-

ren welke actie zal plaatsvinden.

7 Klik op Nieuwe actie toevoegen aan geselecteerde gebeurtenis ( + ) en kies Ga naar

vorige pagina in het menu. U hebt de knop zo geconfigureerd dat de vorige pagina
verschijnt wanneer een gebruiker van het geëxporteerde SWF-bestand erop klikt.

Nu herhaalt u de procedure en maakt u een knop om vooruit te bladeren door de pa-
gina's.

I Selecteer met het gereedschap Selecteren ( lt ) het naar rechts wijzende driehoekje en

kies dan Object ) Interactief ) Omzetten in knop.

9 Typ Next Page in het vak Naam van het deelvenster Knoppen. Klik op Nieuwe
actie toevoegen aan geselecteerde gebeurtenis ( +f ) en kies Volgende pagina.
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10 Sluit het deelvenster Knoppen en kies dan Bestand > Opslaan om uwwijzigingen
te bewaren.

Verderop in deze les kunt u de werking van de knoppen bekijken, nadat u het bestand

als Flash en Adobe PDF hebt geëxporteerd en vervolgens de geëxporteerde bestanden

opent.

Paginaovergangen toevoegen

Nieuw in InDesign CS4 is de mogelijkheid geanimeerde paginaovergangen toe te

voegen die gebruikers zien wanneer naar een andere pagina navigeren in de SWF- en

PDF-bestanden die u exporteert. In InDesign kunt u paginaovergangen voorvertonen
als Flash-animaties en experimenteren met de snelheid en de richting van de overgang.

Onder de talrijke opties voor paginaovergangen vindt u bijvoorbeeld Pagina omslaan,

Uitfaden, Onthullen en Splitsen. Wanneer een gebruiker van het online-bestand op

de knoppen klikt die u zojuist hebt ingesteld, bepalen de paginaovergangen die u in
de volgende stappen gaat maken wat er visueel gebeurt wanneer een pagina op het
scherm wordt vervangen door een andere.

1 Dubbelklik in het deelvenster Paginat op pagina 1 om deze in het documentven-
ster weer te geven. Kies zonodig Weergave > Pagina in venster passen om de pagina
helemaal weer te geven.

2 Kies Venster ) Interactief> Paginaovergangen om het deelvenster Paginaovergan-
gen te tonen.

3 In het deelvenster Paginaovergangen kiest u Verspreiden in het menu Overgang.

Kies zonodig Normaal in het menu Snelheid. Wanneer u de aanwijzer binnen het
voorvertoningsvak boven in het deelvenster Paginaovergangen beweegt, wordt een

voorvertoning van de geselecteerde overgang weergegeven.

V¡rsp.eid€n
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4 Kies Toepassen op alle spreads in het deelvenstermenu Paginaovergangen om de

Uitfaden-overgang op de vijf pagina's in het document toe te passen.

5 Sluit het deelvenster Paginaovergangen en kies dan Bestand > Opslaan om uw wij-
zigingen te bewaren.

Net als de navigatieknoppen die u eerder hebt toegevoegd, kunt u de paginaovergan-

gen die u hebt toegepast pas bekijken wanneer u het geëxporteerde Flash- ofAdobe
PDF-bestand weergeeft.

Een hyperlink toevoegen

U kunt hyperlinks aan een document toevoegen zodat,nadat u het als Flash ofAdobe
PDF hebt geëxporteerd, een gebruiker van het bestand op de koppeling kan klikken
om te springen naar andere locaties in hetzelfde document, in een ander document of
op een website. U gaat nu een hyperlink toevoegen waarmee gebruikers vanuit de ge-

exporteerde Flash- en Adobe PDF-bestanden naar een website kunnen springen.

Om een hyperlink te maken, gaat u eerst een hyperlinkdoel maken en vervolgens kent
u dat doel toe aan een gehyperlinkt tekstkader ofgehyperlinkt illustratiekader. Nu
gaat u een hyperlinkdoel maken en dit toekennen aan een gehyperlinkt tekstkader.

1 Dubbelklik in het deelvenster Pagina's op het pictogram A-Master om de stramien-
pagina in het documentvenster te tonen.

2 Kies Venster > Interactief > Hyperlinks om het deelvenster Hyperlinks te tonen.

3 Kies Nieuw hyperlinkdoel in het deelvenstermenu Hyperlinks. Stel in het dialoog-
venster Nieuw hyperlinkdoel de volgende opties in:

o Kies URL in het menu Type.

. TTp checkmagazine online in het vak Naam.

. Typ http://www.checkmagazine.com in hetvakURL.

4 Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten. Gebruik dan het gereedschap Tekst
(T) om de voettekst 'checkmagazine.com'in de rechter benedenhoek van de pa-
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gina te selecteren. U kunt driemaal op de tekst klikken om alle tekst te selecteren

of slepen om de tekst te selecteren. Gebruik het gereedschap Zoom ( { ) als u wilt
inzoomen op het tekstkader.

5 Kies Nieuwe hyperlink in het deelvenstermenu Hyperlinks.

6 Zorg ðat de volgende instellingen zijn gespeciflceerd in het dialoogvenster Nieuwe
hyperlink:

. Menu Koppeling naar: Gedeelde bestemming.

. MenuDocument: DesignElements2.indd.

. Menu Naam: checkmagazine online.

o De URL is http://www.checkmagazine.com.

o Vormgeving Type: Onzichtbare rechthoek.

.Nieure. hvDerl¡nk
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-Fl
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7 Klik op OK om de nieuwe hyperlink te bewaren en het dialoogvenster te sluiten.

I Sluit het deelvenster Hyperlinks en kies dan Bestand > Opslaan om uwwijzigingen
te bewaren.

Net als de navigatieknoppen en paginaovergangen die u eerder hebt toegevoegd, werkt
de hyperlink die u zojuist hebt gemaakt pas nadat u de lay-out als Flash- of Adobe
PDF-bestand exporteert.



Exporteren als Flash

Nu u knoppen, paginaovergangen en hyperlinks aan uw lay-out hebt toegevoegd, kunt
u deze gaan exporteren als een Flash-bestand. Als u de lay-out hebt geëxporteerd, gaat

u het bestand in uw webbrowser openen, de navigatieknoppen en gehyperlinkte tekst

die u eerder hebt gemaakt gebruiken en de paginaovergangen bekijken. U zou een der-
gelijke controle van de knoppen en hyperlinks ook uitvoeren voordat u de lay-out op

een website zou posten om live te worden bekeken.

1 Kies Bestand ) Exporteren.

2 In het dialoogvenster Exporteren kiest u SWF in het menu Opslaan als type (Win-
dows) of menu Structuur (Mac OS). Noem het bestand l4-DesignElements.swf,
navigeer naar de map Lesson-l4 en klik op Opslaan.

3 Laatde instellingen in het dialoogvenster SWF exporteren ongewijzigd.

Standaard is HTMl-bestand genereren geselecteerd onder Pagina's in het dialoog-
venster SWF exporteren. Deze optie creëert automatisch een HTMl-versie van het

bestand tijdens het exporteren van het SWF-bestand, waardoor u het bestand kunt
bekijken, zelfs wanneer u niet beschikt over de gratis toepassing Adobe Flash Player

of Adobe Flash-software. U gaat dit HTMl-bestand openen nadat u het als SWF hebt

geëxporteerd om het SWF-bestand te bekijken.

4 Klik op OK om het dialoogvenster SWF exporteren te sluiten en een SWF-bestand

te genereren, evenals een HTMl-bestand.

Het bestand 14_DesignElements.html opent automatisch in uw standaard webbrow-
ser. Dit bestand bevat een ingesloten kopie van het geëxporteerde SWF-bestand dat
werd secreëerd toen n on C)K l¡lil¡te in hef dirlooovenster SWF errnôrferen
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5 Klik in uw webbrowser op de navigatieknoppen die u eerder in deze les hebt ge-

maakt om van pagina naar pagina te gaan. (Gebruik zonodig de schuifbalken van
uw webbrowser om de navigatieknoppen te kunnen zien.) De paginaovergangen

die u eerder hebt ingesteld verschijnen wanneer u van pagina verandert.

Wanneer u een SFW-bestand exporteert, is de Inclusief interactief Pagina omslaan en

krullen-optie standaard geselecteerd in het gedeelte Interactiviteit. Deze optie biedt
een andere methode voor navigatie binnen het geëxporteerde bestand.

Indien u beschikt over Adobe Flash, kunt u de SWF-bestønden die uit Adobe InDesign CS4
zijn geëxporteerd openen en bewerken. U kunt SWF-bestanden ook openen met Adobe Flash
Player, die gratis verkrijgbaar is op de Adobe-website (www.ødobe.nl).

6 Beweeg de aanwijzer boven de rechter oflinker benedenhoek van een pagina. U
ziet de geanimeerde paginakrul die wordt weergegeven. Door op de geanimeerde
krul in de linker benedenhoek van een pagina te klikken wordt de vorige pagina
weergegeven; door op de rechter benedenhoek van een pagina te klikken wordt de

volgende pagina weergegeven. (Er wordt geen geanimeerde paginakrul weergege-

ven in de linker benedenhoek van de eerste pagina ofin de rechter benedenhoek
van de laatste pagina.)

7 Klik op de gehyperlinkte tekst in de rechter benedenhoek van de pagina om naar
de gekoppelde URL te gaan.

¡



I Wanneer u klaar bent met het onderzoeken van het online document, sluit u uw
browser en keert u terug naar Adobe InDesign CS4.

Exporteren als Adobe PDF

Net als geëxporteerde Flash-bestanden, kunnen Adobe PDF-bestanden die uit Adobe

InDesign CS4 zijn geëxporteerd knoppen, paginaovergangen en hyperlinks bevatten.

PDF-bestanden kunnen bovendien SWF-, QuickTime- en audiobestanden bevatten

waardoor u een indrukwekkende leeservaring kunt creëren.

U gaat de lay-out nu exporteren als een Adobe PDF-bestand, het bestand openen in
Adobe Reader ofAdobe Acrobat Professional, de knoppen en gehyperlinkte tekst die u

eerder hebt gemaakt gebruiken en de paginaovergangen bekijken.

1 Kies Bestand ) Exporteren.

2 In het dialoogvenster Exporteren kiest u Adobe PDF in het menu Opslaan als type
(Windows) of menu Structuur (Mac OS). Noem het bestand l4-DesignElements.
pdf, navigeer naar de map Lesson-l4 en klik op Opslaan.

3 In het dialoogvenster Adobe PDF exporteren kiest u Kleinste bestandsgrootte in
het menu Voorinstelling Adobe PDF. Deze optie zorgt voor de snelst mogelijke

weergave van het geëxporteerde PDF-bestand.

4 Aan de linkerkant van het dialoogvenster Adobe PDF exporteren, klikt u in de

lijst op Algemeen. Zorg ervoor dat PDF na exporteren weergeven is geselecteerd in
het gedeelte Opties aan de rechterkant. Hierdoor wordt het Adbobe PDF-bestand

automatisch geopend nadat het is geëxporteerd. In het gedeelte Inclusiefselecteert

Adobe PDt €xponer€n

Voorinsrelling Adobe PDF:

st"nd""rd' f c* - fd compatibilite¡t: tl..¡"t o Aór f¡ þ$-ì

Algem€en

Omschrijv¡ng: lCebaseerd op'[Kleinste bestendsgrootte]'l C€bru¡k deze ¡nstellingen om Adobe
PDF-documenten te meken die zUn geoptimaliseerd voor weergave op een
beeldscherñ, e-må¡l en ¡nternet, De gemÀåkte PDF-documenlen kunnen worden
geoppnd mer Acrobàt en Adobe Reader 6.0 en hoger.

Pagina's

I Àlteç

O ge.eik: 1-5
I r Spreads

Opt¡es

!l M¡n¡aturen op pag¡ne ¡nsluiten

El Optimaliseren voo¡ snelle weergeve op h€t web

-celabelde PDF maken

lagen exporteren: f-i.htb;*¡"fd-kb* l"r; E

v
EI

ragtels

/-¡#1

El PDÊ na exporteren *eergeven



u Hyperlinks en Interactieve elementen) waarmee u instelt welke interactieve ele-

menten in het geëxporteerde bestand zullen verschijnen'

5 Klik op Exporteren om het bestand te exporteren en het dialoogvenster te sluiten.

Een Adobe PDF-bestand wordt gegenereerd en op uw beeldscherm weergegeven.

Bij Windows worden Adobe PDF-bestanden automatisch in Adobe Reader geopend als

deze is geTnstalleerd; bij Mac OS worden Adobe PDF-bestanden automatisch geopend

in Voorvertoning als Adobe Reader of Adobe Acrobat Professional niet zijn geïnstal-

leerd.

, Indien u niet beschikt over Adobe Reader, kunt u deze gratis downloaden vøn de Adobe-web-

site (www.adobe.nl).

6 Probeer de interactieve elementen uit in het geëxporteerde Adobe PDF-bestand:

. Klik op de navigatieknoppen die u eerder in de les hebt gemaakt om van pagina

naar pagina te navigeren.

. Klik op de gehyperlinkte tekst in de rechter benedenhoek om de gekoppelde

URL in een browser te openen'

. Om de paginaovergangen te bekijken, kiest u Beeld > Modus Volledig scherm

om in Adobe Acrobat Professional of Adobe Reader te schakelen naar Modus

Volledig scherm.

7 Wanneer u klaar bent met het onderzoeken van het interactieve document, keert u

terug naar Adobe InDesign CS4 en kiest u Bestand > Opslaan om uw wijzigingen

te bewaren.

I Kies Bestand > Sluiten om het document te sluiten.

Een drukwerkdocument convertefen voor gebruik online

Behalve het opzetten van online-documenten, is het eenvoudig om drukwerkpublica-

ties te converteren voor elektronische verspreiding en weergave online. U gaat nu een

drukwerkversie openen van de online-lay-out waaraan u eerder hebt gewerkt. Vervol-

gens exporteert u een versie van de drukwerklay-out die geconverteerd is voor online

gebruik met de knoppen, paginaovergangen en hyperlinks.

1 Kies Bestand > Openen. Zoek en open het voorbeelddocument l4-Design-

ElementsPrint.indd in de map Lesson-I4.

2 Gebruik het deelvenster Pagina's om de documentpagina's en de stramienpagina's

te bekijken.



u zult merken dat de lay-out erg veel lijkt op de online-lay-out waaraan u eerder in
de les hebt gewerkt. Dit is een drukwerkversie (8,5 x 1l inch) die dezelfde tekst en
grafische elementen bevat als de online-versie. Aangezien deze lay-out is ontworpen
om te worden gedrukt, bevat het niet de elementen die u aan de online-versie hebt
toegevoegd - knoppen, paginaovergangen en hyperlinks. u gaat deze elementen niet
nogmaals maken, in plaats daarvan gaat u een bijgewerkte versie van het document
openen die deze elementen wel bevat.

3 Kies Bestand > Sluiten om het document l4-DesignElementsPrint.indd te sluiten.

4 Kies Bestand > openen. zoek en open het voorbeeldbestand l4_Design-
ElementsPrint2.indd in de map Lesson_14.

5 Gebruik het deelvenster Pagina's om de documentpagina's en de stramienpagina's
te bekijken. Dit document is hetzelfde als de drukwerkversie die u zojuist hebt be-
keken' maar dan met de knoppen, paginaovergangen en hyperlinks die u aan de
online-lay-out hebt toegevoegd.

6 Kies bestand ) Exporteren.

7 In het dialoogvenster Exporteren kiest u SWF in het menu opslaan als type
(Windows) of menu Structuur (Mac OS). Noem het bestand l4_Design-
ElementsPrint2.swf, navigeer naar de map Lesson-14 en klik op opslaan.

8 Laat de instellingen in het dialoogvenster swF exporteren ongewijzigd en klik op
oK.

f|OO *14_DesignElementsprint.indd
@ 5796 lomsezet¡
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9 Kies Bestand > Sluiten om het document l4-DesignElementsPrint2.indd te slui-

ten.

Het bestand l4_DesignElementsPrint2.html opent automatisch in uw standaard web-

browser. Dit bestand bevat een ingesloten kopie van het geëxporteerde SWF-bestand

dat werd gemaakt toen u op OK klikte in het dialoogvenster SWF exporteren.

Gefeliciteerd. U hebt de les voltooid.

Zelf verkennen
U kunt de vaardigheden die u in deze les hebt geleerd uitbreiden door enkele belang-

rijke functies opnieuw uit te voeren en ermee te experimenteren door andere keuzen te

maken. Probeer het volgende:

1 Open het bestand l4-DesignElements2.inddwaaraanu eerder hebt gewerkt.

Probeer in plaats van de paginaovergang Uitfaden enkele andere - Verspreiden,

Sluitereffect, Inzoomen, Uitzoomen enzovoort. Probeer verschillende overgangen

bij verschillende pagina's te gebruiken in plaats van één paginaovergang voor alle

pagina's. Elke keer dat u een versie met andere overgangen exporteert, opent u het

geëxporteerde bestand en bekijkt u hoe het eruitziet'

2 Maak meer knoppen met verschillende acties. Maak nog een knop onder aan de

stramienpagina en ken daaraaneen andere actie toe, zoals Ga naar eerste pagina

(een handige navigatiehulp voor elke online-1ay-out)'



Herhalingsvragen
1 welke soorten elementen kunt u toevoegen aan onrine-publicaties

die niet werken bij gedrukt publicaties?

2 Hoe zet u een object om in een knop?

3 Hoe weet u hoe een bepaalde paginaovergang eruitziet?

4 Wat dient u te doen voordat u gehyperlinkte tekst kan maken?

5 Als u een lay-out exporteert die is ontworpen voor elektronische versprei-
ding en online weergave, welke bestandsindelingen behouden de functiona-
liteit van de knoppen, paginaovergangen en hyperlinks?

Antwoorden op de herhalingsvragen
1 online-publicaties kunnen knoppen, paginaovergangen en hyperlinks be-

vatten. PDF-bestanden kunnen ook bladwijzers, audioclips en films bevat-
ten.

2 selecteer een object met het gereedschap Selecteren en kies dan object > In-
teractief > omzetten in knop. Gebruik de bedieningselementen in het deel-
venster Knoppen om het gedrag van de knop op te geven.

3 In het deelvenster Paginaovergangen kiest u een optie in het menu overgang
en vervolgens beweegt u de aanwijzer binnen het voorvertoningsvak boven
in het deelvenster.

4 voordat u gehyperlinkte tekst kunt maken, dient u een hyperlinkdoel te ma-
ken. Nadat u het hyperlinkdoel hebt gemaakt, kunt u deze aan tekst of aan
een illustratie toekennen.

5 De bestandsindelingen SWE Adobe pDF en Adobe Flash pro CS4 pro (XFL)
ondersteunen knoppen, paginaovergangen en hyperlinks.
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ADOBE INDESIGN C54

Classroom in a Book

391

Voor deze oefening zijn de InDesign-documenten al in de lesmap opgeslagen. U gaat

een nieuw boekbestand maken en dit in de lesmap opslaan.

1 Kies Bestand > Nieuw > Boek.

2 In het dialoogvenster Nieuw boek typt u Howlos.indb bij Bestandsnaam. Klik
op Opslaan en sla het bestand op in de map Lesson-12.Hetdeelvenster Boek ver-
schijnt.

3 Plaats het deelvenster Boek in het midden van uw scherm.

) U opent en sluit boekbestanden op dezelfde manier als bibliotheken. Kies Bestand > Openen
om het boek te openen en klik op de sluitknop van het deelvenster om een boek te sluiten.

+ HOWmt

,aHjà+

Documenten aan een boekbestand toevoegen

In het deelvenster Boek wordt een koppeling naar elk document in het boek weer-
gegeven - het bevat niet de documenten zelf.U kunt de documenten een rroor een

toevoegen, of allemaal tegelijk. Als u met enkele documenten begint en er later meer
toevoegt, kunt u altijd de volgorde van de documenten veranderen en de paginanum-
mering, stijlen, inhoudsopgaven enzovoort bijwerken. In deze oefening gaat u de vier
boekhoofdstukken tegelijkertijd toevoegen.

1 Kies Document toevoegen in het deelvenstermenu Boek.

) U kunt ook onder in het deelvenster Boek op de knop Documenten toevoegen klikken om
documenten aøn een boek toe te yoegen.
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Werken met lange documenten
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2 Selecteer in het dialoogvenster Documenten toevoegen de vier InDesign-bestanden

in de map Lesson_I2. U kunt een reeks aaneengesloten bestanden kiezen door op

het eerste en laatste bestand te Shift-klikken.

3 Klik op Openen om de documenten in het deelvenster Boek weer te geven. Indien

het dialoogvenster Opslaan als voor elk document verschijnt, klikt u op Opslaan.
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4 Kies Boek opslaan in het deelvenstermenu Boek.

Documenten wrschijnen in het deelvenster Boek in de wlgorde waarin u ze toevoegt. U kunt
documenten omhoog en omlaag slepen in het deelvenster offi de volgorde te veranderen. Veel

uitgevers geven in de namen van de documentbestanden de uolgorde aan, zoals 00 voor inleidend
materiaø\, 0l voor het eerste hoofdstuk, 02 voor het tweede hoofdstuk enzovoort.
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3 Selecteer in het deelvenster Effecten het Text-niveau zodat wijzigingen die u in de

dekking of overvloeimodus aanbrengt alleen worden toegepast op de tekst.

4 Kies Bedekken in het menu Overvloeimodus en verander de dekking in7}o/o.

5 Kies Bewerken > Alles deselecteren.

Nu gaat u de dekking van een tekstkadervulling wijzigen.

6 Zorg ervoor dat het gereedschap Selecteren ( }t ) in de gereedschapset is geselecteerd.

Klik dan op het tekstkader onder aan de pagina met de tekst'Boston I Chicago I

Denver I Houston I Minneapolis'. Zoom zonodig in zodat u de tekst goed kunt
lezen.

7 Selecteer in het deelvenster Effecten het Vulling-niveau en verander de Dekking in

70o/o.

I Kies Bewerken > Alles deselecteren en kies dan Bestand > Opslaan

Werken met effecten
In deze les hebt u inmiddels geleerd hoe u transparantie toepast door overvloeimodi

en de dekking te wijzigen bij objecten die in InDesignztingetekend, bij geïmporteerde

illustraties en bij tekst. U kunt transparantie echter ook toepassen met de negen trans-

parantie-effecten in InDesign. De meeste instellingen en opties om deze effecten te

maken lijken op elkaar.
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U gaat nu enkele van deze effecten uitproberen bij het verfijnen van het ontwerp van
de menukaart.

Tra nspa ra nt¡e-effecten
Slagschaduw - Voegt een schaduw toe die achter het object, de lijn, vulling of
tekst valt.

Schaduw binnen - Voegt net binnen de randen van het object, de lijn, vulling of
tekst een schaduw toe, waardoor het item lijkt in te springen.

Gloed buiten en Gloed binnen - Hiermee lijkt er vanaf de binnen- of
buitenrand van het object, de l|n, vulling of tekst een gloed te stralen.

Schuine kant en reliëf - Voegt verschillende combinaties van hooglichten en
schaduwen toe waardoor tekst en afbeeldingen er driedimensionaal uitzien.

Satijn - Voegt inwendige schaduw toe die een satijnachtige afwerking geeft.

Basisdoezelaar, Richtingsdoezelaar en Verloopdoezelaar - Verzacht de
randen van een object door ze te vervagen naar transparant.

Uit lnDesign Help

Basisdoezeling op de randen van een afbeelding toepassen
Doezelen is een andere manier om bij een object transparantie aan te brengen. Doeze-
ling creëert een subtiele overgang tussen een object en onderliggende afbeeldingen. Er
zijn drie typen doezeling in InDesign CS4.

o Basisdoez elaar verzacht ofvervaagt de randen van een object over een aßtand die u
instelt.

o Richtingsdoezelaar verzacht de randen van een object door de randen te vervagen
naar transparant vanuit richtingen die u opgeeft.

o verloopdoezelaar verzacht de gebieden van een object door ze tevervagen naar
transparant.

Eerst gaat u een Basisdoezelaar toepassen, waarna u verder gaat met de Verloopdoeze-
laar.

1 Ontgrendel zonodig de laag Arti in het deelvenster Lagen.

2 Selecteer het gereedschap Selecteren (tt) en kies dan de met Light purple gevulde
cirkel links op de pagina.

3 Kies Object > Effecten ) Basisdoezelaar. Het dialoogvenster Effecten verschijnt,
waarin onfies wnor dp wcrcrhiIIende francnarq¡t|e-pÊÇorfa- -^, .1o-
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Werken met lange documenten

Een kruisverw¡jz¡ng toevoegen
In technische boeken worden vaak kruisverwijzingen gebruikt die u naar een ander
gedeelte van het boek verwijzen voor meer informatie. Het is vaak lastig en tijdrovend
om kruisverwijzingen bijgewerkt te houden wanneer hoofdstukken in een boek wor-
den bewerkt en gereviseerd. In InDesign CS4 kunt u automatische kruisverwij zingen
invoegen die in alle documenten in een boekbestand worden bijgewerkt. U kunt bepa-
len welke tekst in de kruisverwijzingenwordt gebruikt evenals het uiterlijk ervan.

In deze oefening gaat u een kruisverwijzing toevoegen die de lezer verwijst naar een
sectie in een ander hoofdstuk van het boek.

1 Terwijl 12-01-ID-Howros-Gettingstarted open is, kiest u pagina 3 in het pagina-
menu in de linker benedenhoek van het documentvenster.

2 Zoom zover in tot u de tekst onder'Creating new files'goed kunt zien.

3 Selecteer met het gereedschap Tekst (r) de tekst'#9'.

¡D

l)

Document:.This.lets.you.set. up.the.page.size.and.other.details.for.a
new.document.(see.þ.for.more. information).ll

Book:.This.lets.you.create.a.book.file.for.managing.all.the.documents

lhat. make.u p.a.si ngle. pu blication.(see.*85.for. more.information).n

U gaat deze handmatig gemaakte kruisverwijzing vervangen door een automatische
kruisverwijzing die wordt bijgewerkt als de tekstdoorloop in het hoofdstuk verandert.

4 Kies Tekst > Hyperlinks en kruisverwijzingen > Kruisverwijzing invoegen.

5 Laatin het dialoogvenster Nieuwe kruisverwijzing de instelling Koppelen naar
staan op Alinea.

U gaat de kruisverwijzing koppelen naar tekst die met een specifieke alineastijl is op-
gemaakt.

6 onder Doel kiest u Bladeren in het menu Document. selecteer 12 02 rD How-
Tos_Documents.indd in de map Lesson_12 en klik op Openen.

7 Selecteer Head 1 in de lijst links om de alineastijl te specifrceren van de tekst waar-
naar wordt verwezen. U maakt nu namelijk een kruisverwijzingnaar een sectie-
naam in een ander document en deze sectienaam is opgemaakt met de stijl Head 1.

Alle tekst die met Head 1 is opgemaakt verschijnt in de lijst aan de rechterkant. In dit
geval weet u dat sectie #g,waarnaar u de kruisverwijzingkoppelt, de titel'Creating
New Documents'heeft. Wanneer u kruisverwijzingen door verschillende documenten
maakt, kan het nodig zijn dat u eerst het document waarnaar wordt verwezen bekijkt
om te bepalen hoe de tekst waarnaar wordt verwezen is opgemaakt.
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10 Klik op de tab Layout om alle opties weer te geven voor het aanpassen van de plaat-

sing en de opmaak van voetnoten in het gehele document. Laat alle opties op de

standaardinstellingen staan.

11 Klik op OK om de voetnoot op te maken.

12 Kies Bestand > Opslaan. Laat het hoofdstuk open voor het volgende deel van
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U hebt de keus alleen geselecteerde hoofdstukken te synchroniseren - u kunt bijvoor-

beeld de omslag niet selecteren als het boek een omslag heeft dat u niet wilt verande-

ren.

15 Kies Boek synchroniseren in het deelvenstermenu Boek.

Document toevæ9en...
L)óLil ùl ent ve rv¿ì¡! c¡...
Document veilüder€n

Eoek opslaan
Bæk opslaan als...
Bæk slüiten

Pr€flight van Boek...

Bæk ¡n pakket opnemen om åf te drukken...
Bæk exponeren voor Digital Edit¡ons...

Bæk naar PDF exporteren...
Bæk afdrukken...

Documentinformat¡e...

Alle

!_ll n-o-rLr*--*. *
{[o-ru:r*--ær rrz¡l
-: fio-r¿n-mrr¡ocÊ !-l
F ll n-¡¡¡-r.r-l* ¡+

dÐÊqì

16 Klik op OK wanneer de mededeling verschijnt dat het synchronisatieproces is

voltooid.

17 Kies Boek opslaan in het deelvenstermenu Boek. Dubbelklik op een ander hoofd-

stuk om dit te openen .rJ zietde nieuwe staal in het deelvenster Stalen, deze kleur is

nu toegepast op tekst die is opgemaakt met de stijl Head 1.

U ziet dat ook de kleur van de subkoppen is veranderd. Dat komt omdat in het sjabloon

van dit boek de stijl Head2is gebaseerd op Head 1, waardoor wijzigingen die in de stijl

Head 1 worden aangebracht worden overgenomen door Head2.

Een inhoudsopgave genereren
Met InDesign kunt u een volledig opgemaakte inhoudsopgave genereren met accurate

paginanummers voor één document of voor alle documenten in een boekbestand'

De inhoudsopgave bestaat uit tekst die u kunt plaatsen waar u wilt - aan het begin

van een document of in een afzonderlijk document in een boekbestand. Deze functie

kopieert tekst die is opgemaakt met specifieke alineastijlen, stelt de tekst op volgorde

Synchrcn¡satie ¡s voltæid. Documenten kunnen zijn
gew¡jz¡gd.t

æ
! Niet meer weergewn



samen en maakt de tekst vervolgens op met nieuwe alineastijlen. De juistheid van de
inhoudsopgave hangt dus afvan correct toegepaste alineastijlen.

In deze oefening gaat u een inhoudsopgave voor het boek genereren.

) Hoewel de functie'Inhoudsopgave' wordt genoemd, kunt u deze gebruiken om andere soorten
lijsten te maken op basis van tekst die is opgemaakt met specífieke alineastijlen. De lijst hoeft
geen pøginanummers te bevatten en køn een alfabetische lijst zijn. Als u bijvoorbeeld'aan een
kookboek werkt, kunt u de Inhoudsopgave-functie gebruiken om een alfabátßche lijst van alle
receptnamen in het boek samen te stellen.

Het genereren van de inhoudsopgave voorbere¡den
Om een inhoudsopgave te genereren, dient u te weten welke alineastijlenzijntoegepast
op de tekst die in de inhoudsopgave terecht zal komen. Bovendien dient u alineastijlen te
maken om de tekst in de inhoudsopgave op te maken. u gaat nu een hoofdstuk openen
om daarin de alineastijlen te bestuderen en dan opent u het hoofdstuk met de inhouds-
opgave om te bekijken hoe deze is opgemaakt.

1 Dubbelklik in het deelvenster Boek op 12_01_ID_Howros_Gettingstarted om het
hoofdstuk te openen.

2 Kies Tekst > Alineastijlen om het deelvenster Alineastijlen te openen.

3 Klik op pagina 1 van het hoofdstuk Getting Started in de titel van het hoofdstuk.
In het deelvenster Alineastijlen ziet u dat de alineastijl Chapter Title is toegepast.

4 Klik op pagina 2 van het hoofdstuk in de genummerde sectienaam. In het deelven-
ster Alineastijlen ziet u dat de alineastijl Head I is toegepast.

:.The.lWelcome.screeru

+ Al¡nea5t¡jlen

HeÀd l +
Foot€r n€cto-f¡

Footer Vêrso-P

H€¡d I t
l-Jrl'ilf.,:;

5 Sluit het hoofdstuk Getting Started, en dubbelklik dan in het deelvenster Boek op
12_00_ID_HowIos_TOC om het te openen.

6 Terwijl het deelvenster Alineastijlen open is, klikt u met het gereedschap Tekst (r)
in de drie verschillende soorten opmaak die u op de pagina ziet:

o Toc chapter Title is toegepast op de koppen van het eerste niveau, de namen
van de hoofdstukken.

o Toc section Name is toegepast op de koppen van het tweede niveau, de ge-
nummerde sectienamen.



venstermenu. Blader naar de map Links in de map Lesson-l3. Dubbelklik op het

bestand RDlogo-red-new.ai. Nu is het nieuwe bestand gekoppeld in plaats van het
originele bestand.

6 Kies Bestand > Opslaan om de wijzigingen die u in het document hebt aangebracht

te bewaren.

Een Pakket van bestanden maken
Met de opdracht Pakket kunt u een kopie samenstellen van uw InDesign-document en

alle gekoppelde items, inclusief illustraties, in een daarvoor bestemde map. InDesign
kopieert ook de lettertypen die nodig zijn voor afdrukken. U gaat nu een pakket ma-

ken van de bestanden voor de marketingbrochure als voorbereiding op het aanleveren

bij uw afdrukservicebureau. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat alle voor uitvoer
benodigde projectonderdelen aanwe zig zijn.

1 Kies Bestand > Pakket. In het paneel Overzicht wordt u gewezen op nog twee af-

drukproblemen, behalve de ontbrekende koppeling die in het deelvenster Preflight
werd vermeld:

o Omdat het document een RGB-afbeelding bevat, wijst InDesign u hierop. U
gaat deze afbeelding verderop in deze les converteren naar CMYK.

o Het document bevat ook twee dubbele steunkleuren. Later in deze les gaat u dit
met de functie Inktbeheer verhelpen.

2 Klik op Pakket.

3 Typ in het dialoogvenster Afdrukinstructies een bestandsnaam voor het instruc-
tiebestand dat bij het InDesign-document wordt gevoegd ('Info voor drukker' bij-
voorbeeld), en voer ook uw contactinformatie in. Klik dan op Doorgaan.
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Een prefl ight-profiel maken
U kunt uw eigen preflight-profielen maken of deze laden van uw afdrukservicebureau

of uit een andere bron. Als u de functie live preflight inschakelt (selecteer Aan in het

deelvenster Preflight), is het standaard preflight-profiel lBasis] (in werking). Dit profiel

meldt drie kwesties: ontbrekende of gewijzigde grafische bestanden, overlopende tekst en

ontbrekende lettertypen.

Als u meer kwesties wilt controleren, kunt u aangepaste preflight-profielen configureren

die definiëren welke problemen worden gedetecteerd. Volg de onderstaande stappen voor

het creëren van een profiel dat meldt wanneer niet-CMYK-kleuren in een lay-out worden

gebruikt.

1 Kies Venster > Uitvoer > Preflight, en kies dan Profielen definiëren in het

deelvenstermenu Prefl ight.

2 Klik linksonder in het dialoogvenster Preflight-profielen op de knop Nieuw preflight-
pronel (itì) om een nieuw preflight-profiel te maken. Typ CMYK Colors onty in het vak

Profielnaam.

3 Klik links van Kleur op het driehoekje om kleurgerelateerde opties te tonen, klik om

Kleurruimten en -modi niet toegestaan te selecteren en klik dan om alle kleurmodi

behalve CMYK (RGB, Grijs, Lab en Steunkleur) te selecteren.

4 Wijzig de instellingen bij Koppelingen, Afbeeldingen en objecten, Tekst en Document

niet. Klik op Opslaan en klik daarna op OK.

5 Kies CMYK Colors Only in het menu Profiel. U ziet dat er meer fouten in het deelvenster

Prefl ight worden gemeld.

6 Klik op het driehoekje naast Kleur om de weergave uit te vouwen en klik dan op het

driehoekje naast Kleurruimte is niet toegestaan om een lijst met objecten te tonen die

niet het CMYK-kleurmodel gebruiken. Klik op verschillende objecten om informatie over

het probleem te bekijken en hoe deze kan worden opgelost.
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Adobe InDesign CS4 gebruikt deze informatie om een tekstbestand met instructies te

maken dat bij het InDesign-bestand, de koppelingen en lettertypen in de pakketmap

wordt gevoegd. De ontvanger van het pakket kan het instructiebestand gebruiken om

uw opdracht beter te begrijpen en hoe u te bereiken bent als er vragen zi)n.

4 Blader in het dialoogvenster Pakketmap maken naar de map Lesson-L3.U ziet dat

de map die voor het pakket is gemaakt de naam'l3-Brochure map'heeft. InDesign

geeft de map automatisch een naam op basis van de documentnaam die u aan het

begin van deze les hebt toegekend.

5 Controleer of de volgende opties zijn geselecteerd:

o Lettertypen kopiëren (m.u.v. CJK).

o Gekoppelde afbeeldingenkopiëren.

o Afbeeldingskoppelingen in pakketbijwerken.

6 KIik op Pakket (Windows) of Opslaan (Mac OS).

7 Lees het waarschuwingsbericht over de licentievoorwaarden die uw mogelijkheden

om lettertypen te kopiëren kunnen beperken. Klik daarna op OK.

8 Schakel naar uw besturingssysteem en navigeer naar de map InDesignCIB/Les-

sons/Lesson-l3/13-Brochure map op uw harde schijf. Open de map.

U ziet dat Adobe InDesign CS4 een duplicaatversie van uw document heeft gemaakt

en eveneens alle lettertypen, illustraties en andere gekoppelde bestanden heeft geko-

pieerd die nodig zijn voor afdrukken met hoge resolutie. Aangezien u de optie Afbeel-

dingskoppelingen in pakket bijwerken hebt geselecteerd, bevat het InDesign-dupli-
caatbestand nu koppelingen naar de gekopieerde grafische bestanden in de pakketmap

in plaats van naar de originele gekoppelde bestanden. Dit is gemakkelijker voor een

drukker ofservicebureau en bovendien kan het pakketbestand nu prima worden gear-

chiveerd.

9 Sluit de l3_Brochure map wanneer u de inhoud hebt bekeken en keer terug naar

InDesign.

Een Adobe PDF-proof maken
Als u uw documenten door anderen wilt laten controleren, kunt u eenvoudig Adobe

PDF-bestanden (Portable Document Format) maken en uitwisselen. Dit handige for-
maat heeft verschillende voordelen: bestanden worden gecomprimeerd tot een kleiner
formaat, alle lettertypen en koppelingen zijn ingesloten in één samengesteld bestand

en bovendien is PDF platformonafhankelijk. Adobe InDesign CS4 exporteert recht-

streeks naar Adobe PDF.



Het heeft veel voordelen om uw documenten in Adobe PDF op te slaan: u creëert een

compact, betrouwbaar bestand dat u of uw servicebureau kan bekijken, bewerken,
organiseren en controleren. Daarna kan uw servicebureau het Adobe PDF-bestand
rechtstreeks uitvoeren of het nabewerken met tools uit verschillende bronnen voor het
uitvoeren van taken zoals preflightcontroles, overvullen, opmaak en kleurscheiding.

1 Kies Bestand ) Exporteren.

2 Kies Adobe PDF in het menu Opslaan als type (Windows) of Structuur (Mac OS)

en typ Proof bij Bestandsnaam. Navigeer zonodig naar de map Lesson_l3 en klik
dan op Opslaan. Het dialoogvenster Adobe PDF exporteren wordt geopend.

3 In het menu Voorinstelling Adobe PDF kiest u [Afdrukken met hoge kwaliteit].
Deze instelling maakt PDF-bestanden die geschikt zijn voor uitvoer op een kan-
toorlaserprinter.

4 In het menu Compatibiliteit kiest u Acrobat 6 (PDF 1.5). Vanaf deze versie worden
meer geavanceerde functies in het PDF-bestand, zoals lagen, ondersteund.

5 In het gedeelte Opties van het dialoogvenster selecteert u de volgende opties:

. PDF na exporteren weergeven.

o Acrobat-lagen maken.

Automatisch weergeven van het PDF-bestand na exporteren is een efficiënte manier
om het resultaat van het exportproces te controleren. De optie Acrobatlagen maken
converteert de lagen van de InDesign CS4lay-out naar lagen die in het uiteindelijke
PDF-bestand kunnen worden weergegeven.
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14 Rijke interactieve
documenten maken

O

Lesoverzicht
In deze les leert u:

. een nieuw document maken voor gebruik online;

¡ schakelen naar de RGB-overvloeiruimte;

¡ schakelen naar het punten (pixels)-maatsysteem;

¡ knoppen, paginaovergangen en een hyperlink toevoegen;

o exporteren als Flash;

. exporteren als Adobe PDF;

. een drukwerkdocument omzetten voor gebruik online.

Deze les duurt ongeveer 60 minuten.



Aan de slag

' Pløats een kopie van de bronbestanden yan deze les op uw hørde schijf als u dit nog niet hebt

gedaan. U yindt debestønden op de cd díe is geleverdbij Adobe InDesign CS4 Classroom in a

Book. Zie 'De bestanden vøn Cløssroom in a Book kopiëren' op pagina 2.

In deze les gaat u werken aan een lay-out die verschillende ontwerpelementen bevat -
logot, kleurenpalet en lettertypen - voor een denkbeeldig tijdschrift. Maar anders dan

in de andere lessen waarin u lay-outs hebt gemaakt voor drukwerk, gaat u nu eerst een

nieuwe lay-out van het begin afopzetten die bedoeld is voor elektronische verspreiding

en weergave online. Vervolgens legt u de laatste hand aan een vrijwel voltooide versie van

de lay-out door er knoppen, hyperlinks en paginaovergangen aan toe te voegen en deze

te exporteren als een Flash (SWF)-bestand.

U gaat de lay-out - inclusiefde knoppen, hyperlinks en paginaovergangen - ook ex-

porteren als een Adobe PDF-bestand dat alle interactiviteit behoudt en een andere mo-

gelijkheid biedt voor elektronische verspreiding. Ten slotte opent u een drukwerkversie

van de publicatie die is geconverteerd voor gebruik online en u exporteert de lay-out

als een SWF-bestand dat met Flash Reader kan worden geopend en bekeken of met

Adobe Flash kan worden geopend en bewerkt.

1 Om ervoor te zorgen dat de voorkeuren en standaardinstellingen van uw Adobe

InDesign CS4-programma overeenkomen met de instellingen die in deze les wor-

den gebruikt, verplaatst u het InDesign-voorkeurenbestand naar een andere map.

Volg hierbij de procedure in'Het voorkeurenbestand van InDesign opslaan en

terugplaatsen' op pagina 2.

2 Start Adobe InDesign CS4. Om ervoor te zorgen dat de deelvensters en menu-

opdrachten overeenkomen met de instellingen die in deze les worden gebruikt,

kiest u Venster )
Werkruimte > [Ge-
avanceerd], en dan
kiest u Venster )
Werkruimte ) Ge-

avanceerd opnieuw
instellen.

3 Als u wilt zien hoe

het voltooide do-

cument eruitziet,
opent u het bestand

l4-End.indd in de

map InDesignCIB/
Lessons/Lesson-14
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gina te selecteren. U kunt driemaal op de tekst klikken om alle tekst te selecteren
of slepen om de tekst te selecteren. Gebruik het gereedschap Zoom ('4, ) als u wilt
inzoomen op het tekstkader.

5 Kies Nieuwe hyperlink in het deelvenstermenu Hyperlinks.

6 Zorgdat de volgende instellingen zijn gespecificeerd in het dialoogvenster Nieuwe
hyperlink:

o Menu Koppeling naar: Gedeelde bestemming.

¡ MenuDocument: DesignElements2.indd.

o Menu Naam: checkmagazine online.

o De URL is http://www.checkmagazine.com.

o Vormgeving Type: Onzichtbare rechthoek.

7 Klik op OK om de nieuwe hyperlink te bewaren en het dialoogvenster te sluiten.

I Sluit het deelvenster Hyperlinks en kies dan Bestand > Opslaan om uw wijzigingen
te bewaren.

Net als de navigatieknoppen en paginaovergangen die u eerder hebt toegevoegd, werkt
de hyperlink die u zojuist hebt gemaakt pas nadat u de lay-out als Flash- ofAdobe
PDF-bestand exporteert.

Geenl

Onz¡chtbåæ rechthoek

Gêen

Koppelen naar:

URL (http://ww.che(kmaguine.com)

Kleur: 'lZwart : ! srijr: Ononderbroken :

Dæl

Breedte:'-Dun- - -l

flsttil:

Teken5t¡jl

Vormgeving

Typei

Markeren:

Document:

Nmm:

æ
@
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Exporteren als FIash

Nu u knoppen, paginaovergangen en hyperlinks aan uw lay-out hebt toegevoegd, kunt
u deze gaan exporteren als een Flash-bestand. Als u de lay-out hebt geëxporteerd, gaat

u het bestand in uw webbrowser openen, de navigatieknoppen en gehyperlinkte tekst

die u eerder hebt gemaakt gebruiken en de paginaovergangen bekijken. U zou een der-

gelijke controle van de knoppen en hyperlinks ook uitvoeren voordat u de lay-out op

een website zou posten om live te worden bekeken.

1 Kies Bestand ) Exporteren.

2 In het dialoogvenster Exporteren kiest u SWF in het menu Opslaan als type (Win-
dows) of menu Structuur (Mac OS). Noem het bestand l4-DesignElements.swf,
navigeer naar de map Lesson-l4 en klik op Opslaan.

3 Laat de instellingen in het dialoogvenster SWF exporteren ongewijzigd.

Standaard is HTMl-bestand genereren geselecteerd onder Paginat in het dialoog-

venster SWF exporteren. Deze optie creëert automatisch een HTMl-versie van het

bestand tijdens het exporteren van het SWF-bestand, waardoor u het bestand kunt
bekijken, zelfs wanneer u niet beschikt over de gratis toepassing Adobe Flash Player

of Adobe Flash-software. U gaat dit HTMl-bestand openen nadat u het als SWF hebt

geëxporteerd om het SWF-bestand te bekijken.

4 Klik op OK om het dialoogvenster SWF exporteren te sluiten en een SWF-bestand

te genereren, evenals een HTML-bestand.

Het bestand l4-DesignElements.html opent automatisch in uw standaard webbrow-

ser. Dit bestand bevat een ingesloten kopie van het geëxporteerde SWF-bestand dat

werd gecreëerd toen u op OK klikte in het dialoogvenster SWF exporteren.
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