
TRAINING
VISUAL DESIGN MET
SKETCH & INVISION

                              Gemiddelde beoordeling 8,8          11.000+ cursisten          90+ trainingen en opleidingen



OVER DE TRAINING

Leer in twee dagen de populairste programma's voor UX en Visual  Design
kennen: Sketch en Invision.

2 dagen 10.00 -  16.45 uur

Cathari jnesingel  46,  Utrecht

Verwacht van deze training:

Een kleine groep, waarbi j  jouw prakti jksituatie uitgebreid aan bod komt.
Een prakti jkgericht programma: je werkt aan een project voor jouw
organisatie.
Begeleiding door eeen professional  met een succesvol le onderneming. 
Veel  aandacht voor interactie en creativiteit .
Geen bi jkomende kosten: what you see is  what you pay.

Standaardpri js ,  exclusief  BTW

Certif icaat

JOUW RESULTAAT

Inclusief  catering

€ 975*

Wat kun je na het volgen van de raining Visual  Design met Sketch en
Invision?

Je kunt wireframes maken en omzetten naar visual  designs in Sketch.
Je kunt in Sketch je eigen ontwerpen maken.
Je weet wat de ideale workflow is wanneer je met Sketch werkt.
Je kunt je ontwerpen naar InVision importeren en er een kl ikbaar
prototype van maken.



PROGRAMMA

CONTACT EN ADVIES

Neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs:  
020 -  5225 225,  info@competencefactory.nl .  

College 1

Introductie in Sketch:  in vogelvlucht door het programma
Lagen en pagina’s
Gereedschap en inspector menu en tekenen in Sketch
Foto's en afbeeldingen importeren en wijz igen
Objecten groeperen en lagen uit l i jnen en distr ibueren
Kleuren in het ontwerp en het ontwerp opnieuw gebruiken

College 2

Een layoutraster instel len
De indel ing aanpassen voor tablets en mobiele telefoons
Bestanden en tekengebieden exporteren
Plug-ins gebruiken
Prototype maken in Sketch en aan je prakti jkopdracht

Col lege 3

Workflow: van wireframes naar visual  design
Craft  Plugin
Introductie Invision:  in vogelvlucht door het programma
Je Sketch-ontwerpen importeren naar Invision
Interactieve prototypes maken in InVision

College 4

Werken aan je prakti jkopdracht


