Introductietraining
Dreamweaver CS4

In deze vierdaagse training wordt de
basis van Dreamweaver uitgelegd. De
training bevat alle kennis die u nodig
hebt om met de gereedschappen en
functies van Dreamweaver webpagina’s
te maken, een website te bouwen en
onderhouden. Naast statische webpagina’s (HTML) kunt u met
Dreamweaver ook dynamische
web-pagina’s (ASP, JSP, PHP of CFML)
maken, die communiceren met databases. U leert in deze training ook de
procedures voor het maken van dynamische basispagina’s.
Dag 1 - basis Dreamweaver
In de eerste trainingsdag wordt de
basisfunctionaliteit van Dreamweaver uitgelegd.
De belangrijkste basiselementen komen aan bod:
- Uitleg van de interface
- Een site definiëren
- Tekst
- Koppelingen
- Afbeeldingen
- Cascading Style Sheets (CSS)
- Ontwerpweergave, codeweergave, live view
Dag 2 - basis Dreamweaver
Tijdens de tweede dag worden de verschillende
mogelijkheden behandeld voor lay-out van
webpagina’s:
- Tabellen

- AP-elementen (div’s)
- Pagina’s maken met behulp van de
standaard bijgeleverde CSS lay-outs
- Een site beheren
- De website online zetten (publiceren)
Dag 3 - nadere verdieping
Tijdens de derde trainingsdag worden
voornamelijk zaken behandeld die een website
makkelijk te onderhouden maken:
- Gedrag gebruiken voor interactie-elementen
- Externe Cascading Style Sheets maken en
toepassen
- Lay-out omzetten in sjabloon
- Sjablonen gebruiken voor nieuwe pagina’s
- Synchroniseren en controleren van de
website
- Een invulformulier maken
Dag 4 - introductie database-koppelingen
Deze vierde trainingsdag biedt u een introductie
in het maken van database gedreven webpagina’s in Dreamweaver. Alle basisprincipes en
basispagina’s worden uitgelegd zodat u na deze
trainingsdag uw eigen applicaties kunt gaan
bouwen. U werkt met de gereedschappen van
Dreamweaver en niet in de code.
- Een sitedefinitie voor een dynamische site
- Een connectie definiëren
- Een recordset definiëren
- Een master-pagina maken

- Werken in Live gegevensweergave
- Database navigatie
- Een detail-pagina maken
- Een insert-pagina maken
- Een update-pagina maken
- Delete-functionaliteit toevoegen
- Een zoekpagina maken
- Dataobjecten gebruiken
Deze opgave is onder voorbehoud.

De training
- Een vierdaagse training opgedeeld in twee
blokken van twee dagen.
- De training wordt gegeven in het pand van
Promate, Koeweistraat 3 te Waardenburg.
- Inclusief lunch bij Promate.
- Tijden: 9.30 tot 16.30.
Vereiste voorkennis
- Ervaring met en kennis van computers van
het betreffende platform en
besturingssysteem.
- Kennis van HTML en het internet is geen
vereiste, maar wel een pré.
Vervolgtrainingen
Deze introductietraining geeft direct aansluiting
op de advanced training:
- Advanced training Dreamweaver CSStoepassingen
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