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Denne store E-bog om Photoshop CS6 indeholder de tre E-bøger, der allerede er udgivet på Forlaget

TextMaster ind til nu samlet i en E-bog på 706 sider. Den er på 120 MB. Størrelsen på denne E-bog er stor
fordi, der er tale om mange sider, men også for at kunne bevare så høj en billed-kvalitet som muligt gennem

bogen. De tre E-bøger er: Nyhederne i Photoshop CS6 Der er så mange nye fantastiske funktioner og
forbedringer samt en ny brugerflade i Photoshop CS6, så jeg har valgt at lave en E-bog udelukkende om alt
det nye i Photoshop CS6, og der er nok at tage fat på. Denne E-bog gennemgår langt de fleste af de mange
spændende nyheder i Photoshop CS6 med masser af praktiske eksempler, du kan bruge på dine egne billeder
med det samme. Her finder du også et stort og grundigt kapitel om de nye værktøjer i Camera RAW 7, som

følger med Photoshop CS6. Adobe Bridge CS6 Grundlæggende Adobe Bridge CS6 er en avanceret
filbrowser, som følger med Photoshop CS6. Du får en grundig gennemgang af de mange muligheder for at
hente, arrangere, organisere, klassificere, sortere og omdøbe mange filer på en gang med Batchomdøbning-
funktionen, som gør det nemt og hurtigt at omdøbe alle filer i en mappe. Batchomdøbning-funktionen

indeholder ret avancerede muligheder, hvis du har brug for det i forbindelse med omdøbning af mange filer
på en gang. Photoshop CS6 for nye brugere E-bogen Photoshop CS6 for nye brugere er en stor videobog på
over 350 sider for den nye bruger. Du får en gennemgang af de mest grundlæggende problemstillinger for en
ny bruger af Photoshop CS6. At det er en begynderbog betyder ikke, at det kun er en overfladisk gennemgang

af programmet – der bliver gået til stålet, og du kommer vidt omkring i det store program. Denne E-bog
indeholder trin for trin-gennemgange, så alle kan være med, men den er også spækket med tips og tricks og

smarte genveje i de forskellige områder, som bogen gennemgår.

 

Photoshop CS6 nyheder, Adobe Bridge og for nye brugere Denne
store E-bog om Photoshop CS6 indeholder de tre E-bøger, der

allerede er udgivet på Forlaget TextMaster ind til nu samlet i en E-
bog på 706 sider. Den er på 120 MB. Størrelsen på denne E-bog er
stor fordi, der er tale om mange sider, men også for at kunne bevare
så høj en billed-kvalitet som muligt gennem bogen. De tre E-bøger
er: Nyhederne i Photoshop CS6 Der er så mange nye fantastiske

funktioner og forbedringer samt en ny brugerflade i Photoshop CS6,
så jeg har valgt at lave en E-bog udelukkende om alt det nye i
Photoshop CS6, og der er nok at tage fat på. Denne E-bog



gennemgår langt de fleste af de mange spændende nyheder i
Photoshop CS6 med masser af praktiske eksempler, du kan bruge på
dine egne billeder med det samme. Her finder du også et stort og
grundigt kapitel om de nye værktøjer i Camera RAW 7, som følger
med Photoshop CS6. Adobe Bridge CS6 Grundlæggende Adobe
Bridge CS6 er en avanceret filbrowser, som følger med Photoshop
CS6. Du får en grundig gennemgang af de mange muligheder for at
hente, arrangere, organisere, klassificere, sortere og omdøbe mange
filer på en gang med Batchomdøbning-funktionen, som gør det nemt

og hurtigt at omdøbe alle filer i en mappe. Batchomdøbning-
funktionen indeholder ret avancerede muligheder, hvis du har brug
for det i forbindelse med omdøbning af mange filer på en gang.
Photoshop CS6 for nye brugere E-bogen Photoshop CS6 for nye

brugere er en stor videobog på over 350 sider for den nye bruger. Du
får en gennemgang af de mest grundlæggende problemstillinger for
en ny bruger af Photoshop CS6. At det er en begynderbog betyder
ikke, at det kun er en overfladisk gennemgang af programmet – der
bliver gået til stålet, og du kommer vidt omkring i det store program.
Denne E-bog indeholder trin for trin-gennemgange, så alle kan være
med, men den er også spækket med tips og tricks og smarte genveje i

de forskellige områder, som bogen gennemgår.
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