
Adobe Photoshop CC
Fortsättningskurs för att bli en Photoshop-ninja

Välkommen till en tvådagars fortsättningskurs i Photoshop. Under denna kurs får du 
lära dig att skapa högkvalitativa bilder och experimentera med foto och redigerings-
verktyg. Under utbildningen lär du dig förbättra digitala bilder med defekter, extra-
hera bilder för effektiv friläggning och korrigera färgerna i bilderna med rationella 
verktyg. Kursen innehåller fördjupning kring hur du kan använda olika filter för att 
skapa avancerade effekter i både befintliga bilder och egen grafik. 

Efter kursen kommer du kunna effektivisera arbetet med olika funktioner för auto-
matisering som makron, PDF-presentationer och olika konverteringar.

Kursen går att skräddarsy efter era behov. Hör av er för offert.

Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

2 dagar (kl 09:00-16:00)

Totalt pris 40 000 SEK exkl. moms (6 666 SEK/person exkl. moms vid 6 deltagare) 

(Priset gäller för upp till 6 kursdeltagare, vill ni boka flera personer hör av er för en offert)

Vi bokar konferenslokal enligt era önskemål ink frukost, lunch & fika via vår partner.                                            

Om ni väljer att ta kursen via vår distanslösning eller i er företagslokal får ni 5000kr i rabatt per 

kursdag. Hör då av er till oss på boka@zocom.se.

Tidsbokningen för kursen planerar vi tillsammans med kurslärare och er, vi ringer upp er inom 

24 timmar efter vi mottagit ert köp av kursen.

FINNS SOM DISTANSKURS



Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som är bekant med programmet och som vill behärska 
programmet som ett grafiskt verktyg för webben och som digitalbildsredigerare för 
bilder som ska till tryck.

Kursmål
Efter denna utbildning kommer du ha:
• Kunskap om färghantering för skärm och tryck
• Kunskap om avancerad lagerhantering och icke-destruktiva arbetsflöden
• Kunskap om avancerad friläggning
• Kunna utnyttja filter för att skapa avancerade effekter
• Skapa egna penslar och mönster
• Hantera och anpassa makron
• Kunna olika funktioner för att automatisera arbetet

• Arbeta med färgprofiler ( ICC profiler )
• Retuschera bilder för webb och tryck
• Lagermasker ( pixel + vektor ) och justeringslager
• Avancerad friläggning med “select & mask tool”
• Arbeta med olika blandningslägen
• Justeringar: Kurvor, färgbalans, S/V-konvertering

Kursupplägg



Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

Konferenslokal - Vi tar hand om allt

 Frukost   -   Lunch

Eftermiddagsfika   -   Frukter   -    Mineralvatten

Fattas något i lokalen? Inga problem vi löser det så att ni får det som ni vill ha 
det.



Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

 Kommunikation och Brand   -   Programvara

Ledning och Styrning   -    Programmering   -    Ekonomi

ZoCom
Inom ZoCom har vi lång erfarenhet av stora och komplexa utbildningsinsatser ut 
mot företag, myndighet, universitet, yrkeshögskola, kommun och skola. 

 ZoCom är i grunden en digital fullservicebyrå som skapar affärsnytta med hjälp av 
strategi, pedagogik, kreativitet och teknisk expertis. Vi har med åren blivit en stark 
utbildningsleverantör inom flera områden. Med erfarna lärare direkt från näringsliv 
och universitet erbjuder ZoCom högkvalitativa utbildningar inom;


