Adobe InDesign – Digital Publishing Suite e EPUB
Formato do curso: Presencial e Live Training
Preço: 1050€
Nível: Iniciado
Duração: 24 horas
O Adobe InDesign Publishing Suite – DPS e EPUB –, possibilita uma correta exportação nos formatos e-pub, ebooks, swf ou pdf interativo, para visualização nos dispositivos pretendidos, entre os quais, iPad’s. O Adobe
InDesign disponibiliza novas funcionalidades que permitem a criação de documentos interativos, animações e
apresentações multimedia.

Destinatários
Utilizadores do Adobe InDesign, interessados em aprofundar conhecimentos e competências, na utilização do
software na vertente de documentos interativos, com o Digital Publising Suite e ePub.

Pré-requisitos
Frequência do curso de Adobe Indesign Avançado – ou conhecimentos e experiência equivalentes na utilização
do software.

Objectivos
A formação em Digital Publishing Suite e Epub, pretende dotar os formandos dos conhecimentos necessários
para desenvolver suportes e documentos interativos, utilizando, de forma eﬁcaz, as funcionalidades especíﬁcas
do Adobe InDesign.

Metodologia
Presencial ou live training.

Programa
Documentos interativos
Algumas normas na criação/adaptação destes documentos
Entender o formato PDF, SWF, ePub e Folios
Conﬁgurar o InDesign para documentos digitais
Preferências e opções
Formatos de apresentação
Comparação entre PDF e SWF, assim como no InDesign
Criar PDF, SWF ou Apresentações
O que funciona em cada um dos formatos
Trabalhar com Layers
Criar sistema de navegação, transição de páginas
Usar os botões
Opções de apresentação PDF e SWF
Exportação
Exportar p/ PDF interativo, PDF p/ eReaders, PDF p/ a Web
Exportar para SWF
Exportar de InDesign para Flash Proﬁssional
Preparar o documentos para exportação
Compatibilidades
Adobe Digital Publishing Suite
Workfkow da DPS
Instalar as ferramentas no InDesign
Criar conta em Acrobat.com
Opções para documentos para DPS
Converter documentos na orientação de página
Partilha de textos entre documentos
Organização de pastas e artigos
Criar a interatividade com o Overlay Creator
Ajustar hyperlinks e botões
Sequência de imagens a 360°
Criar Slideshows
Importar e trabalhar com audio e video
Importar e trabalhar com imagens panorâmicas
Aplicar pan &amp zoom
Importar Conteúdo Web
Caixas com Scroll
Botões Hot Spot
Trabalhar com a animação (HTML5)
FOLIOS
Criar e gerir folios
Criar e gerir artigos e documentos
Previsualizar folios e articles

Testar no Adobe Content Viewer
Testar no dispositivo móvel Android ou IOS (iPad)
Digital Publishing Suite Dashboard
Organizar o Folio Producer
Alterar as propriedades do Folio e dos artigos
Publicar o Folio
EPUB
Introdução e conceitos básicos sobre EPUB
O que é o e-book?
Entender o formato PDF e ePub
Algumas normas na criação/adaptação destes documentos
Preparar uma publicação InDesign para formato EPUB
Criar um Índice (TOC) com um TOC Style e com o Book
Criar capítulos ou quebras de página
Usar as tags XML na gestão de conteúdo
Usar o painel Articles
Renomear estilos e links
Conﬁgurar texto e imagem
Aplicação de estilos de parágrafos e carateres
Aplicar as CSS Tags no estilo de parágrafo
Ajustar tabelas, converter gráﬁcos, otimizar imagens
Criar uma imagem de capa
Adicionar um TOC no início do EPUB
Adicionar metadados e tags a imagens
Exportar para EPUB
Opções gerais para imagem e conteúdo
Visualizar e validar o ﬁcheiro EPUB
Visualizar EPUB no computador e em dispositivos móveis
Visualizar numa aplicação de e-books. Validar o EPUB
Editar e aplicar funcionalidades ao EPUB
Identiﬁcar as partes do EPUB
Editar o EPUB e ajustar o TOC
Adicionar e editar metadados, secções
Editar e formatar o EPUB
Converter o ﬁcheiro EPUB para outros formatos de e-book
Ajustar para Kindle
Ajustar para outros formatos e-book
Distribuir o e-book
Obter o ISBN
Colocar nas lojas on-line: Kindle Store, iBookstore, etc
Colocar no site

