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Anteckningar
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Function är konsult och utbildningsavdelning inom MacSupport MediaSolution-gruppen.

vi har i denna utgåva valt att presentera våra utbildningar utan några kursdatum. du som kund har nu möjligheten 
att påverka våra kursdatum på ett mera flexibelt sätt än tidigare. efterfrågan styr antal kurstillfällen. kursdatum 
kommer fortlöpande presenteras och uppdateras på webben. Finns inte ett passande utbildningsdatum för er – då 
skapar vi ett nytt kurstillfälle inom 3-4 veckor. vi på Function kan anpassa oss efter er och ert utbildningsbehov.

ni får grundläggande information om de utbildningar som vi tillhandahåller i denna utbildningskatalog. mer utförlig 
kursinformation finns på vår webb – www.function.se 

För kursdatum, bokning eller för ytterligare information ring oss 08-440 78 25 eller maila utbildning@function.se.

våra ordinare utbildningsorter är stockholm, göteborg, malmö, västerås samt växjö.

Finns ni på annan ort och kan själva ordna med utbildningslokaler, kommer vi till er. För mer information ring oss.

vid våra ordinare utbildningar blir det aldrig mer än 8 deltagare. 

vi företagsanpassar gärna utbildningar där vi sätter samman utbildningsinnehållet tillsammans med er. 

vid företagsanpassade utbildningar kan det bli fler deltagare då utbildningen är helt anpassad för ert ändamål.

utbildningar kan vara på både mac och Pc, här finns inga hinder.

I utbildningarna använder vi oss av nya datorer och senaste programversion. undantag görs om ni hellre önskar 
utbildning i tidigare versioner.

har ni funderingar kring utbildning så tveka inte att kontakta oss.

vår förhoppning är att kunna möta alla utbildningsbehov som uppstår.

•

•

•

•

•

•

Functions utbildningskatalog gäller från augusti 2007
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Function är konsult och utbildningsavdelning inom  
MacSupport MediaSolution-gruppen

Vi hjälper företag med…
kompetensutveckling, installation av system och anpassade utbildningar inom mac os x, grafisk teknik, webb, 
automatisk PdF-hantering, bildbehandling, färgstyrning och kalibrering av hela arbetsflöden. vi anlitas av skolor, 
universitet/högskolor, tryckerier, tidningar, fotografer, informationsavdelningar och reklambyråer.

Våra konsulter kan branschen...
och är specialiserade inom grafiska arbetsflöden, mac os x migration och certifiering samt produktionslösningar 
baserade på Icc och PdF. vi arbetar med operativsystemen mac  os x, Windows nt/ 2000/xP/vista och är certifierade 
av adobe, microsoft och apple.

Operativsystem och nätverk
Functions certifierade konsulter tillhandahåller tjänster inom nätverk, datakommunikation samt operativsystem 
med inriktning på mac os x och mac os x server. Functions konsulter arbetar med flera plattformar i blandade 
miljöer och arbetar med installation, driftsättning och integration av komplexa serverlösningar.

Kompetens
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Välj det som passar bäst

Företagsanpassad utbildning
vi skräddarsyr våra utbildningar utifrån behov och önskemål. en utbildning kan genomföras i Functions lokaler eller 
på plats hos er om ni så önskar. ring oss på för ett förslag eller för att få hjälp med att hitta rätt utbildningsplan. vi 
genomför även kunskapsinventering före utbildning.

Flexibla kursstarter
Flexibla kursstarter innebär att vi startar en kurs när efterfrågan finns. är ni flera som efterfrågar en kurs  
så startar vi den.

Schemalagd programutbildning
utbildningar på olika nivåer med förutbestämt innehåll. aktuella kursdatum samt information om övriga aktiviteter 
och seminarier hittar du på www.function.se eller på www.macsupport.se.

Konsultuppdrag och Projektledning
Förutom utbildning erbjuder Function tjänster när det gäller så väl långa som korta projekt. vi kan t ex hålla 
informationsmöten och seminarier när kunden ska byta programvara eller operativsystem. vi hjälper även till med 
kunskapsinventeringar inför ett projekt så ni vet att ni får rätt utbildning. Function kan även hjälpa till med konsulta-
tion och service/underhåll.

UtbIldnIng
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

mac os X

Mac OS X – Start

Mac OS X – för användare/start, 1 dag
en utbildning för dig som vill lära dig att arbeta i max os x. du får lära dig de grundläggande momenten mac os x. 
lämplig förkunskap är att du har datorvana. 

ur kursinnehållet

 installationer och rättigheter | filsystemet | applikationer/program/miljöer | nätverkskonfiguration och felsökning | 
nätverkshantering | fil- och internetdelning | brandvägg |

kurspris: 3.900 kr exkl moms

Functions mac os x utbildningar finns från grundläggande till den mest avancerade 
nivån. I samråd med oss kan vi tillsammans komma fram till den eller de utbildningar 
som passar er bäst. efter genomförda utbildningar kan ni certifiera er på närmaste 
Prometric center.

I skrivande stund väntar vi på att apple ska lansera sitt operativsystem mac os x 10.5 
leopard. Fram till lanseringen genomförs utbildningarna i mac os x 10.4 tiger.

efter lanseringen av mac os x 10.5 kommer alla certifieringsutbildningar ske i mac os x 10.5.

Deltautbildning
när lanseringen av mac os x 10.5 är här, kommer Function att tillhandahålla deltautbildningar i mac os x 10.5. 
deltautbildningarna riktar sig till de som har gått mac os x 10.4 utbildning och som redan är certifierade. godkänd 
certifiering är inget krav för att gå någon av deltautbildningarna. än så länge är kursinnehåll och kurslängd ej 
bestämt av apple. 

För information om utbildningarna hänvisar vi till www.function.se eller så är ni välkomna att ringa oss.
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Mac OS X - Certifieringar
Följande utbildningar ingår i apples certifieringsprogram: achds – Apple Certified 
Help Desk Specialist, actc – Apple Certified Technical Coordinator samt acsa – Apple 
Certified System Administrator. efter godkänt Prometricsprov erhåller du diplom och 
titel från apple.

kontakta oss gärna om du har frågor angående certifieringarna.

Mac OS X – Support Essentials, 3 dagar
mac os x support essentials är en 3 dagar intensiv och djupgående utbildning i problemlösning av mac os x. denna 
utbildning är upplagd så att du får en genomgång av den bredd och funktionalitet som mac os x erbjuder samt 
de bästa metoderna för effektiv problemlösning. efter avslutad kurs kan deltagaren genomgå ett Prometricstest 
och erhålla diplom samt titel achds, Apple Certified Help Desk Specialist. kursen är förberedande för apples 
certifieringar och kan endast utföras av en apple godkänd utbildare. denna utbildning vänder sig till de som behöver 
administrera mac os x. För hela innehållet, se www.function.se.

kurspris: 11.500 kr exkl moms

Mac OS X – Server Essentials, 4 dagar
är du nätverksadministratör och behöver lära dig hur man konfigurerar en mac os x server i en blandad datormiljö? 
utbildningen tar dig igenom den grundläggande installationen och de viktigaste momenten för att konfigurera 
mac os x server. Innehållet är, nätverkstjänster, rättigheter, katalogtjänster, fildelningstjänster, utskriftsserver samt 
netboot/netinstall. administration av mac-klienter med hjälp av apple remote desktop ingår också som en del i 
kursen. efter avslutad kurs kan deltagaren genomgå Prometrics test, detta ingår som en del av certifieringen till 
actc, apple certified technical coordinator. För hela innehållet, se www.function.se.

kurspris: 15.700 kr exkl moms

Support Mac OS X för Windows Administratörer, 3 dagar
denna tredagars kurs vänder sig till systemadministratörer som också behöver ha kunskap om mac os x. kursen 
förutsätter datorvana men inte någon erfarenhet av mac os x. kursen startar därför med en grundläggande 
introduktion av gränssnitt och övergår senare i djupare kunskap om underhåll och felsökning av mac os x. kursen är 
tänkt som en kombination av teori och egna övningar. I kursmaterialet ingår en cd för vidare övningar. cd innehåller 
ilife ’06, iWork ’06 och apple remote desktop. kursen vänder sig i första hand till Windows-administratörer som 
behöver ha kunskap om mac os x. alla delar för certifiering täcks inte i denna tredagars kurs. kursmaterialet kan 
användas som förberedelse inför en certifiering till apple certified help desk specialist.

kurspris: 11.500 kr exkl moms
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Directory Services Integration and Administration Client, 2 dagar
denna tvådagars kurs är anpassad för systemadministratörer som behöver kunskap för att konfigurera macintosh-
datorer som ska anslutas till katalogtjänster i blandad datormiljö. kursen innehåller de delar som behövs för att 
implementetara katalogtjänster på en mac os x klient i en blandad miljö. kursen är förberedande för apples certifie-
ringar och kan endast utföras av en apple godkänd utbildare. denna kurs ger dig 2 credits för att bli apple certified 
system administrator. För hela innehållet, se www.function.se.

kurspris: 7.800 kr exkl moms

Directory Services Integration and Administration Client/Server, 4 dagar
denna fyradagars kurs är anpassad för systemadministratörer som behöver kunskaper för att konfigurera macintosh-
datorer som ska anslutas till katalogtjänster i blandad datormiljö. kursen innehåller de delar som behövs för att 
implementera katalogtjänster på en mac os x client/server i en blandad miljö. kursen är förberedande för apples 
certifieringar och kan endast utföras av en av apple godkänd utbildare. denna kurs ger 4 credits för att bli apple 
certified system administrator. För hela innehållet, se www.function.se.

kurspris: 15.700 kr exkl moms

Mac OS X Deployment, 2 dagar
lär dig processer för installation och konfiguration av mac os x i större antal. denna kurs tar upp felsökningsmetoder 
och ger detaljerad kännedom om driftsättning och underhåll av operativsystem och applikationer på mac os x 
system. denna kurs ger dig 2 credits för att bli apple certified system administrator.  
För hela innehållet, se www.function.se.

kurspris: 7.800 kr exkl moms

Xsan Administration, 3 dagar 
xsan administration är en tredagars kurs om fokuserar på arkitekturen hos san. kursen täcker implementation och 
administration av ingående komponenter i san inkluderat apples xsan. kursen ger även praktiskt kunskap om Fibre 
channel Protocol och switchar. du får lära dig att installera xsan lösningar med flera ingående komponenter. kursen 
ger insikt i resurshantering, lagringssäkerhet och skalbarhet. denna kurs ger dig 3 credits för att bli apple certified 
system administrator. För hela innehållet, se www.function.se.

kurspris: 11.500 kr exkl moms
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Mac OS X – Deltautbildning

Mac OS X – Support Essentials Delta 10.5
denna kurs fokuserar på nya funktioner i mac os x v10.5 jämfört med mac os x v10.4.  
riktar till dig som har utbildning i mac os x 10.4.

kurspris: ring eller www.function.se för information.

Mac OS X – Server Essentials Delta 10.5
denna kurs fokuserar på nya funktioner i mac os x v10.5 jämfört med mac os x v10.4.  
riktar till dig som har utbildning i mac os x 10.4.

kurspris: ring eller www.function.se för information.

Directory Services Integration and Administration Client Delta 10.5
denna kurs fokuserar på nya funktioner i mac os x v10.5 jämfört med mac os x v10.4.  
riktar till dig som har utbildning i mac os x 10.4.

kurspris: ring eller www.function.se för information.

Directory Services Integration and Administration Client/Server Delta 10.5
denna kurs fokuserar på nya funktioner i mac os x v10.5 jämfört med mac os x v10.4.  
riktar till dig som har utbildning i mac os x 10.4.

kurspris: ring eller www.function.se för information.

Mac OS X Deployment Delta 10.5
denna kurs fokuserar på nya funktioner i mac os x v10.5 jämfört med mac os x v10.4.  
riktar till dig som har utbildning i mac os x 10.4.

kurspris: ring eller www.function.se för information.

Xsan Administration Delta
denna kurs fokuserar på nya funktioner i mac os x v10.5 jämfört med mac os x v10.4.  
riktar till dig som har utbildning i mac os x 10.4.

kurspris: ring eller www.function.se för information.
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

InMedia – professionella produktionslösningar  
för TV och Video
 
InMedia erbjuder försäljning och uthyrning av utrustning samt tillhandahåller 
utbildning, projektledning, service och support. Allt med målsättningen att vara 
en komplett partner för dig som är verksam inom TV och videobranschen.

Utbildning hos InMedia
Inmedias utbildningar är produktionsintriktade och har målsättningen att ge dig som producerar digital media 
genvägar till professionella resultat. våra utbildare är produktspecialister i de programvaror och system de utbildar i. 

Schemalagd utbildning 
Inmedia är certifierade apple solution experts/video vilket är en kvalitetsstämpel som apple är mycket restriktiv 
med. detta innebär att om du väljer att gå en kurs hos oss, är du i trygga händer. vi erbjuder schemalagda utbild-
ningar i Final cut Pro och dvd studio Pro, se www.inmedia.se för aktuellt kursschema.

DVD Studio Pro, 1 dag
lär dig de olika momenten vid dvd-produktion i apples programvara dvd studio Pro. efter en dag i programmet, har 
du tillräcklig kunskap för att få ihop en produktion som innehåller interaktivitet, språkval och även script.

kurspris: 3.900 kr exkl moms

Final Cut Studio, 2 dagar
genomgång av de program och verktyg som ingår i Final cut studio paketet. vi tittar på vad de olika programmen är 
till för och hur du kan använda dem i ett produktionsflöde.

kurspris: 7.500 kr exkl moms

vIdeo

dessutom är vi sveriges enda apple authorised training center, aatc för apples videoapplikationer.
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Final Cut Pro, 1 dag
lär dig redigera video med apples prisbelönta programvara Final cut Pro. du får grundläggande kunskaper om 
funktioner och arbetsflöde i Final cut Pro. du får lära dig använda redigeringsverktygen och även sätta dig in i vad 
olika effekter, färgkorrigering och format kan göra för slutresultatet.

kurspris: 3.900 kr exkl moms

Final Cut Pro – Certifieringsutbildning, 3 dagar
som sveriges enda apple Pro training center erbjuder vi en tredagars certifierande utbildning i Final cut Pro. du får 
grundligt lära dig programmet och dess verktyg för redigering. utbildningen avslutats med ett certifierande prov.

kurspris: 11.900 kr exkl moms

DVD Studio Pro – Certifieringsutbildning, 3 dagar
som sveriges enda apple Pro training center erbjuder vi en tredagars certifierande utbildning i dvd studio Pro.  
du får grundligt lära dig programmet och authoring. utbildningen avslutats med ett certifierande prov.

kurspris: 11.900 kr exkl moms

Motion – Certifieringsutbildning, 3 dagar
Inmedia erbjuder en tredagars certifierande utbildning i motion. du får grundligt lära dig programmet och dess 
verktyg för att bl.a. komponera video i olika lager med rörelser och grafik eller skapa egna effekter med partikel-
generatorn. du får lära dig använda de olika verktygen, filter, behaviors och effekter och naturligtvis 3d.

kurspris: 11.900 kr exkl moms

Color
utbildning i color kommer att ske under hösten. omfattning av denna kurs är inte fastställd utan vi rekommenderar 
er att ringa oss för mer information.

kurspris: ring för information

Anpassad utbildning / Projekt 
vi anordnar även anpassade utbildningar i allt från redigering, motion graphics och dvd-produktion i applikationer 
och system från apple, adobe, media 100 och sonic solutions. tidpunkt och innehåll anpassas efter era krav och 
önskemål. Inmedia utbildar hos er på era system eller i Inmedias lokaler om ni så önskar. möjlighet att använda 
pågående projekt som utbildningsmaterial finns. Pris 4 995 kr per deltagare/dag.

katalogen_cs2.indd   13 07-07-06   15.35.40



katalogen_cs2.indd   14 07-07-06   15.35.44



MacSupport är nordens största Apple Solution Expert. 
Vi finns i Stockholm, Västerås, Göteborg, Malmö, Lund och Växjö

www.macsupport.se

MediaSolution-gruppen erbjuder dig 
som företagskund en helhetslösning…

egen kontaktperson
rådgivning
Förstudie
Provställning
Installation
support
service
Faktura
hyra
leasing
Förmånsdator (hem Pc/mac)

erbjudanden
utbildning
seminarier
Information om nyheter

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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◆

◆

◆

◆
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Välkommen till MediaSolution-gruppen

Vi är Nordens största leverantör av IT-lösningar för mediebranschen. I vår 
företagsgrupp ingår bolagen MacSupport, PcSupport, Function, ColorDoc, 
InMedia och QZ. Vi finns med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, 
Västerås och Växjö. Men oavsett var du finns i Sverige kan vi vara till din 
hjälp. Totalt är vi ca 100 medarbetare som står till våra kunders förfogande. 

I en föränderlig värld

hos oss slipper du undra om allt fungerar!

Detta säger mycket om MacSupports inställning 
och ambitionsnivå. De program och datorer du 
har i din arbetsmiljö ska ge dig maximal nytta i 
din verksamhet. Att sedan få det att bli så är inte 
alltid så lätt. Det är här vi kommer in i bilden. 
MacSupport är Sveriges största återförsäljare 
av Macintosh-lösningar med fokus på medie-
branschen. Vi är Apple Premium Partner, Apple 
Solution Expert och Print & Publishing Partner. 
Vi har också auktorisation som Apple Service 
Provider.

Vårt företag har funnits i branschen sedan 1986 
och vi har många nöjda kunder som vi kan 
referera till. Så om du skulle vilja ha något utöver 
det vanliga är det bästa sättet att du provar oss 
i något sammanhang. Låt oss ta hand om din 
varuleverans, utbildning, service eller varför inte 
ett konkret konsultuppdrag? Vi håller vad vi lovar 
och finns också nära dig. Idag har MacSupport 
kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, 
Lund och Växjö.

MacSupport

Utvecklingen av medieteknik går allt snabbare. 
Information byts ut över globala datanät och 
gränserna mellan att trycka, streama, publicera, 
sända, skriva och redigera suddas ut. Det innebär 
också att faktorer som tillgänglighet och produk-
tionsteknik blir viktiga konkurrensmedel för alla 
medieföretag. För dig som användare gäller det att 
hänga med och anpassa sig. Vad kan då vara bättre 
än att anlita en enda leverantör för investering 
av produktionsutrustning till många olika typer 
av medier? Det är här vi kommer in i bilden. Vi 
på MediaSolution-gruppen hjälper våra kunder 

att effektivisera sin verksamhet, dvs bli mer lön-
samma. Vår målsättning är att sätta dig som kund 
och dina behov i centrum. Vi gör det genom att 
använda vår kompetens och den senaste tekniken 
för att kommunicera.

MediaSolution-gruppen affärsidé är att tillhanda-
hålla beprövade och kostnadseffektiva lösningar 
till mediebranschen såsom projektering, leverans, 
installation och driftstöd. Vi erbjuder helhetlös-
ningar som effektiviserar din verksamhet.

M
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So
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tio

n-
gr

up
pe

n
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PcSupport
PcSupport AB är vår motsvarighet till 
MacSupport AB men med, som namnet 
avslöjar, PC-användare som målgrupp. Vi på 
PcSupport vänder oss till företag som ser förde-
len med att använda en enda partner när det gäl-
ler att hantera alla vardagsproblem. Vi levererar 
hårdvara och mjukvara med installation, upp-

datering av mjukvara, underhåll och reparation 
av datorer och skrivare. Som leverantör tar vi ett 
helhetsansvar för alla ingående enheter. Vi kan 
även fungera som en partner till informations-, 
marknads- och reklamavdelningar för konsul-
tation.

ColorDoc

ColorDoc/ Xerox Graphical Partner är 
MediaSolutions-gruppens helhetsleverantör av 
lösningar för dokumenthantering och erbjuder 
konsultation inom bland annat skrivarlösningar, 

kopiatorer, scanners, nätverk, arbetsflöden, pro-
gramvaror, service, installation, support, drift, 
utbildning och förbrukningsmaterial.

InMedia riktar sig i första hand till företag, 
produktionsbolag, skolor och förvaltningar som 
arbetar med rörlig media inom video, grafik, 
3D och broadcasting. Vi levererar lösningar, 
produkter och utbildning – hela vägen från 
kameralinsen till färdig slutprodukt – och står 
för flexibla, skalbara och prisvärda lösningar för 
kreativa människor!

Medarbetarna på InMedia har gedigen pro-
dukt- och produktionserfarenhet och hjälper 

dig att nå uppsatta mål inom rörliga media. 
Tack vara ett stort internationellt kontaktnät 
bland tillverkare, användare och experter har 
vi alltid tillgång till senaste informationen och 
erfarenheterna. Det gör att vi kan vägleda dig 
till kommande lösningar och teknologier. Det 
är förstås en trygghet för dig eftersom du redan 
i planeringsstadiet får information om vad ditt 
företags satsning kommer att leda till!

InMedia

QZ har levererat IT-lösningar till forsknings-
sektorn och myndigheter i snart 20 år. Vi vet 
hur vardagen ser ut i dessa miljöer. Medarbetare 
och ledning ska ha en fungerande IT-miljö 
där information ska vara ständigt uppdaterad. 
Allmänhet och media ska ges relevant informa-
tion samtidigt som allt ska vara i gång dygnet 
runt, säkerhetskraven ska beaktas och driften 
ska vara ekonomiskt rationell. Vi på QZ är 

övertygade om att morgondagens morderna 
organisationer kommer att ställa högre krav på 
leverantörers kompetens, istället för att endart 
fokusera på pris och prestanda. Våra ledstjärnor 
är därför kunskap och en förmåga att på ett 
servicemässigt sätt levererar kunskap i form av 
kundanpassade lösningar.

QZ
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Butiker inom MediaSolution-gruppen
Stockholm sickla köpkvarter (växthuset)   

smedjegatan 7 • 131 34 nacka  
tel.08-643 50 90

Västerås vasagatan 26 • 722 15 västerås  
tel: 021-448 09 31

Malmö baltzarsgatan 18 • 211 36 malmö 
tel. 040-660 16 40

Lund mårtenstorget 6 • 223 51 lund 
tel. 046-15 04 00

Växjö kungsgatan 2 • 352 33 växjö 
tel: 0470-71 10 95
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

grafIsK desIgn
Typografi, layout och bild

Kursen vänder sig till dig som vill få grunderna för arbete med grafisk design 
samt hur man uttrycker sig med design och bild. Under kursen får du en genom-
gång av typografi, bild, layout samt en inblick i vilka tekniker som används inom 
grafisk design. Kursen innehåller teori och praktiska övningar och avslutas med 
övning i grafisk design.

Kurslängd 4 dagar

kurspris: 15.700 kr exkl moms

Ur innehållet
typografi och typografiska enkla basregler | layout | spalter | satsyta | bildanalys | foto | illustrationer | färg eller 
svartvitt | grafisk design | form och innehåll | intro bokproduktion, tidningar och tidskrifter | annonser | broschyrer 
| papper – tryck | färg | fyrfärgstryck | dekorfärg | rastrering/repro | klart för tryck | checklista | från idé till färdig 
trycksak | övningar | 

Programvara 
adobe bridge | adobe Indesign | adobe Photoshop | adobe Illustrator | adobe acrobat
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Lär dig att hantera Adobe InDesign för att skapa kreativa produktioner och 
utnyttja programmets layouthantering med avancerad hantering av grafik och 
typografi.

InDesign – layout steg 1, 2 dagar
en utbildning för dig som vill lära dig grundläggande layoutteknik i adobe Indesign för att kunna producera enklare 
trycksaker. vi fokuserar på texthantering, bildhantering, enkel sidhantering, kontroll av indesign-dokument, innan 
levererans till tryck samt skapa pdf.

ur innehållet

inställningar | arbetsytan | arbeta med text | spalter | baslinjeraster | figursättning | specialtecken | sök & ersätt | 
skapa färger , övertoningar och effekter | figurverktygen | justera objekt | bildhantering | tabellhantering | flersidiga 
dokument | Preflight | adobe bridge | praktiska övningar | 

kurspris: 7.800 kr exkl moms

InDesign – layout steg 2, 2 dagar
en utbildning för dig som vill lära dig mer djupgående layoutteknik i Indesign. vi fokuserar på avancerad texthante-
ring med formatmallar, bildhantering, sidhantering med fler mallsidor,  innehåll- och registerförteckning.

ur innehållet

repetition | mallsidor | format och formatmallar | urklippsbanor | genomskinlighet | banhanteraren | lager |  
objektbibliotek | tabeller | enkel innehållsförteckning och sakregister | praktiska övningar | 

kurspris: 7.800 kr exkl moms

InDesign – avancerad, 1 dag
en utbildning för dig som arbetat ett tag i adobe Indesign och vill nu gå djupare in i programmet och lära dig mer 
skapa böcker med hjälp av Indesigns bokfunktionen.

ur innehållet

format och formatmallar | objektsbibliotek | innehållsförteckning och sakregister | bok-funktionen | 

kurspris: 3.900 kr exkl moms

layoUt
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Lär dig att hantera Quark XPress för att skapa kreativa produktioner och utnyttja 
programmets layouthantering med avancerad hantering av grafik och typografi.

QuarkXPress – intensiv, 2 dagar
en utbildning för dig som vill lära dig grundläggande layoutteknik i QuarkxPress för att kunna producera dina egna 
trycksaker. vi fokuserar på texthantering, bildhantering, sidhantering, illustrationsfunktioner, levererans till tryck 
samt skapa pdf.

ur innehållet

inställningar | arbetsytan | arbeta med text | spalter | baslinjeraster | infällning | specialtecken | skapa färger | effekter  
| justera objekt | bildhantering | typografimallar | mallsida | flersidiga dokument | 

kurspris: 7.800 kr exkl moms

QuarkXPress – nyheter, 1 dag
en utbildning för dig som redan arbetar i QuarkxPress och som vill lära dig att använda nyheterna i den senaste 
versionen.

kurspris: 3.900 kr exkl moms

InDesign – nyheter, 1 dag
en utbildning för dig som redan arbetar i adobe Indesign och som vill lära dig att använda nyheterna i den senaste 
versionen.

kurspris: 3.900 kr exkl moms
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Lär dig Adobe Photoshop som är standarden för professionell bildbehandling 
Kreativa verktyg som ger en mängd olika resultat. Lär dig att arbeta effektivt 
med Photoshops funktioner för redigering, bearbetning och filhantering.

 Photoshop – steg 1, 2 dagar
en utbildning för dig som vill lära dig att producera och arbeta med digitala bilder. lär dig Photoshop från grunden 
för att skapa dina egna bilder. målet med kursen är att efter utbildningen ha god förståelse för och kunskap om hur 
adobe Photoshop fungerar, samt att kunna skapa och slutföra egna projekt i programmet.

ur innehållet

digitala bilder | markeringar | bildbeskärning | bildstorlek | bildjustering | färger | övertoning och mönster | lagerhan-
tering | texthantering | friläggning | filter och effekter | filformat | adobe bridge | 

kurspris: 7.800 kr exkl moms

Photoshop – steg 2, 2 dagar
en utbildning för dig som arbetat med adobe Photoshop länge men som känner att du vill fördjupa dina kunskaper 
för att arbeta snabbare och mer effektivt med bättre/bibehållen kvalitet på dina bilder.

ur innehållet

färghantering | lagerhantering med effekter | justeringslager | bildjustering för tryck | enklare retusch | friläggning | 
skapa svart/vita bilder | beskärning | texthantering | adobe bridge | intro camera-raw | praktiska övningar |

kurspris: 7.800 kr exkl moms

Photoshop – webb, 1 dag
en utbildning för dig som arbetat med photoshop länge men som känner att du vill fördjupa dina kunskaper för att 
arbeta snabbare och mer effektivt med bättre/bibehållen kvalitet på dina bilder.

ur innehållet

färghantering | bildstorlek | spara för webben | bildformat | animering | stilar | friläggning |

kurspris: 3.900 kr exkl moms

bIld
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Photoshop – kreativ, 2 dagar
en utbildning för dig som har arbetat med Photoshop ett tag och vill lära sig att jobba mer kreativt. vi visar bland 
annat vägen till snygga retuscher, bildmontage och andra kreativa effekter.

ur innehållet

friläggning | justeringslager | lagermask | effekter | kanaler | lagerhantering | masker | 3d |

kurspris: 7.800 kr exkl moms

Photoshop – nyheter, 1 dag
en utbildning för dig som redan arbetar i adobe Photoshop och som vill lära dig att använda nyheterna i den senaste 
versionen.

kurspris: 3.900 kr exkl moms

Adobe Photoshop Lightroom, 2 dagar
nya adobe® Photoshop® lightroom™ är yrkesfotografens verktygslåda nummer ett – använd ett och samma 
program för att hantera, justera och presentera stora volymer av digitala foton. lightroom fokuserar på att förenkla 
hela flödet och alla verktyg man behöver finns lätt tillgängliga vid sidan av fotot som hela tiden står i centrum – man 
får inte minst hjälp med att strukturera både sitt arbete och sina foton. 

ur innehållet

inläsning och katalogisering | organisering | sortering | justeringar | fotoeffekter | färg till svartvitt | beskärning | 
enkel retusch | skapa webbgalleri | skapa bildspel | utskrifter | 

kurspris: 7.800 kr exkl moms
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Lär dig Adobe Illustrator för att kunna få kreativ frihet så att du snabbt kan för-
verkliga dina idéer. Du konvertera pixelbilder till vektorgrafik. Skapa unik grafik 
för tryck, video, webben och mobila enheter.

Illustrator – grafik steg 1, 2 dagar
adobe Illustrator är ett avancerat verktyg för vektorgrafik. denna steg 1 kurs riktar sig till att lära ut ritande med 
grafiska grundformer, textverktyg och textfunktioner samt färgsättning av din grafik.

ur innehållet

pixelgrafik och objektgrafik | grunderna om markering | skapa grundläggande former | direktkalkering |omforma 
|skalförändra, skeva, spegla, rotera | skapa färger | spara och ta bort färger | direktfärg | skapa övertoning | genom-
skinlighet | textfunktion | spara | exportera | praktiska övningar |

kurspris: 7.800 kr exkl moms

Illustrator – grafik steg 2, 2 dagar
steg 2 kursen vänder sig till dig som vill lära dig att skapa egna logotyper och illustrationer eller vektorgrafik för både 
webb och tryck.

ur innehållet

bézierkurvor | färghantering | lager | texteffekter | symboler | övertoningar | övergångsverktyget | förvränga omslag | 
utseende-paletten | genomskinlighet | penslar | diagram | skapa segment | spara för webben | praktiska övningar |

kurspris: 7.800 kr exkl moms

Illustrator – nyheter, 1 dag
en utbildning för dig som redan arbetar i adobe Illustrator och som vill lära dig att använda nyheterna i den senaste 
versionen.

kurspris: 3.900 kr exkl moms

veKtorgrafIK
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Webb desIgn
Typografi, form och bild

Kursen vänder sig till dig som vill få grunderna för arbete med webb design samt 
hur man uttrycker sig med design och bild på webben. Under kursen får du en 
genomgång av typografi, bild, form samt en inblick i vilka tekniker som används 
inom webb design. Kursen innehåller teori och praktiska övningar och avslutas 
med övning i webb design.

Kurslängd 4 dagar

kurspris: 15.700 kr exkl moms

Ur innehållet
planering | struktur | funktion | länkar | utseende | design | form och innehåll | navigation | texter | typografi | 
läsbarhet | css | färg | foto | bildtyper | illustrationer | animeringar | ljud – effekter | interaktivetet | testa – utvärdera 
– uppdatera | lagen för pubilicering på nätet | från idé till färdig webbsite | övningar |

Programvara 
adobe bridge | adobe dreamweaver | adobe Photoshop | adobe Illustrator | adobe Flash
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Lär dig Adobe GoLive eller Adobe Dreamweaver för att bygga webbplatser. 

Dreamweaver – steg 1, 2 dagar
en grundläggande utbildning för dig som vill skapa, producera och underhålla webbsidor med dreamweaver.

ur innehållet

introduktion till html | katalogstrukturer och filnamn | skapa och konfigurera webbplats | inställningar för doku-
ment | texthantering | formatera text med html-format | infoga bilder | tabellhantering | skapa bild- och textlänkar | 
filöverföring | praktiska övningar |

kurspris: 7.800 kr exkl moms

Dreamweaver, steg 2, 2 dagar
en utbildning för dig som redan arbetar i programmet och vill lära dig att skapa mer avancerat i dreamweaver. 

ur innehållet

skapa webbplats med ramar | interna- och externa css | formulär | genomgång av ”färdiga” script |

kurspris: 7.800 kr exkl moms

GoLive – steg 1, 2 dagar
en grundläggande utbildning för dig som vill skapa, producera och underhålla webbsidor med golive.

ur innehållet

introduktion till html | katalogstrukturer och filnamn | skapa och konfigurera webbplats | inställningar för doku-
ment | texthantering | formatera text med html-format | infoga bilder | tabellhantering | skapa bild- och textlänkar | 
filöverföring | praktiska övningar |

kurspris: 7.800 kr exkl moms

GoLive – steg 2, 2 dagar
en utbildning för dig som redan arbetar i programmet och vill skapa mer avancerade webbsidor i golive.

skapa webbplats med ramar | interna- och externa css | formulär |  

kurspris: 7.800 kr exkl moms

Webb
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Med Adobe Flash kan du skapa avancerad animering eller hela siter.

Flash – steg 1, 2 dagar
en utbildning för dig som vill lära dig att skapa dynamiska webbsidor och animationer med Flash.

ur innehållet

introduktion till Flash | gränssnittet | verktygspaletten | alternativfönster | popup-menyer | penslar | ”free 
transform”-verktyget | objekthantering | skapa symboler | skapa grafik | skapa knappar | gruppering | redigera 
symboler | redigera lager, lagermasker och lagermappar | import av dokument, bilder och film | animering | frame 
by frame animation | tweening och shape tween animering | tidslinje hantering | frame actions | texthantering | 
scrollbara textfält| ersättning av saknat typsnitt | lägga till scener | editera scener | scenegenskaper | skapa knappar | 
knapp-actions | animerade knappar | import av ljud | spela ljud | actions för ljud | färdigställande av film | radering av 
överflödig media | test av film | export till shockwave format | html & flash | montering av Flash-filer i html-doku-
ment | publicering och kontroll av sidor | kontroll av sidor |

kurspris: 7.800 kr exkl moms

Flash – script, 2 dagar
en utbildning för dig som vill lära dig att skapa dynamiska webbsidor med hjälp av script i Flash.

ur innehållet

grunderna i actionscript | dynamisk hantering av symbolers egenskaper och beteende | dynamisk animering |

kurspris: 9.500 kr exkl moms
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Lär dig Adobe Acrobat för att skapa, styra upp och leverera säkra och  
högklassiga Adobe PDF-dokument. 

Acrobat – steg 1, 1 dag
en utbildning för dig som behöver lära dig grunderna om PdF-formatet och adobe acrobat.

ur innehållet

redigera | text- och objektsändringar | importera sidor | ta bort objekt | länka och bokmärken | kommentarer |  
skapa pdf | 

kurspris: 3.900 kr exkl moms

Acrobat – steg 2, 1 dag
en utbildning för dig som arbetar med trycksaksproduktion då kan det vara nödvändigt att behärska adobe acrobat. 
PdF-dokument kan skapas från alla program och då är det bra att känna till hur man gör de rätta inställningar. målet 
med kursen är att du ska kunna digitalisera dina original till PdF-filer som ska skickas till tryck. du ska även kunna 
skicka korrektur och förslag digitalt.

ur innehållet

postscript | PdF | upplösning och komprimering | Icc-profiler | tryckinställningar | joboptions | PdF Writer vs. distiller 
| redigera och kommentera |

kurspris: 3.900 kr exkl moms

Acrobat – nyheter, 1 dag
en utbildning för dig som redan arbetar i acrobat och som vill lära dig att använda nyheterna i den senaste versionen.

kurspris: 3.900 kr exkl moms

pdf
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Enfocus PitStop och PitStop Server
enfocus Pitstop är det mest avancerade programmet för att kontrollera och justera PdF-dokument.

Ring för mer information.

PitStop Automate
Program för att automatisera, kontrollera och styra dina arbetsflöden.

Ring för mer information.

MS Office
Lär dig att arbeta effektivt med Word. Lär dig att arbeta professionellt med 
Powerpoint för att skapa intresseväckande presentationer.

MS Word grundläggande, 2 dag
en utbildning för dig som vill lära dig att utnyttja ms Word.

ur innehållet

inställningar | redigera | formatera text | formatera dokument | tabeller | automatiska funktioner | objekt | utskrifter |

kurspris: 7.800 kr exkl moms

MS Powerpoint – grundläggande, 2 dagar
en utbildning för dig som vill lära dig att producera och arbeta med presentationer.

ur innehållet

inställningar | skapa presentation | bilder, bildlayout | formatera text | infoga bilder, redigera, gruppera | skapa 
punkt- och nummerlistor | ritverktyget | rita figurer, markera, flytta, kopiera | fyllning, linjer, text | utskrift – bilder, 
åhörarkopior | visningsläge | anteckningar, disposition | mallar | bildspel | 

kurspris: 7.800 kr exkl moms

offIce

katalogen_cs2.indd   29 07-07-06   15.37.12



�0

För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Anteckningar
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För kursdatum, bokning och mer information ring oss på 08-440 78 25 eller gå in på www.function.se

Kursbekräftelse
efter anmälan skickas bekräftelse till dig via post eller epost innan kursstart. kursanmälan är bindande.

Kurstider grafiska kurser och video
heldagar: 09.00-16.00 lunch: 12-13

Kurstider Mac OS X
heldagar: 09.00-17.00 lunch: 12-13

Utbildningsintyg
Intyg utfärdas till varje deltagare efter genomförd schemalagd utbildning.

Plats
all utbildning sker hos Function – macsupport, om inget annat har överenskommits.

Förbehåll
vi förbehåller oss rätten att ändra datum för kursen eller ställa in planerad kurs beroende på få anmälda eller andra 
omständigheter som ligger utanför vårt ansvarsområde.

Viktig info vid avbokning
vid avbokning uttages en administrationsavgift om 500:-. om avbokning sker senare än två veckor innan utbildningens start 
debiteras 50% av avgiften och vid avbokning mindre än en vecka innan start debiteras 75% av avgiften.

Betalning
Fakturering/betalning sker innan utbildningens start och priserna är angivna exklusive moms.

utbildningsorter

Stockholm
lövholmsvägen 9
100 74 stockholm

08-440 78 00

Göteborg
långedragsvägen 48

426 71 västra Frölunda
031-726 43 00

Malmö
baltzarsgatan 18

211 36 malmö
040-660 16 40

Västerås
vasagatan 26

722 15 västerås
021-10 57 00

Växjö
kungsgatan 2 
352 33 växjö 

0470-71 10 95

KUrsInformatIon
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function – konsult och utbildningsavdelning inom   
macsupport mediasolution-gruppen   

apple solution expert • apple authorised training center     
adobe authorized training center   

  
tel: 08-440 78 25 • fax: 08-440 78 99   

mail: utbildning@function.se   
Internet: www.function.se

Avsändare
macsupport ab  
avd Function
box 47145
100 74 stockholm
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