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"Kursus i DTP - trykte publikationer" henvender sig til dig, der skal lære at lave tryksager i Microsoft

Publisher. Bogen er velegnet til selvstudium eller et kursus.

Hvad indeholder denne bog?
“Bogen lærer dig at anvende Publisher til at opstille tryksager. Du får lært at anvende Publishers funktioner

og at forstå, hvordan et DTP-program fungerer.

Læs bl.a. om:
• oprette publikationer

• Vælge den korrekte printer
• anvende mastersider
• indsætte tekstruder

• formatere med typografer
• vælge og indsætte billeder
• udskrive publikationer

• gøre dokumenter trykklare

Hvorfor netop denne bog?
Bogens logiske opbygning og konkrete eksempler gør det nemt at komme igang med Publisher.

Når du har gennemgået bogens forklaringer, har du en fin opslagsbog.

Bogen svarer til niveauet i PC-Erhverv modul 16: DTP - trykte publikationer.
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