Podstawy projektowania w Axure RP (kod:
UX-AXURE)
Zapytaj o szczegóły

Opis i cel szkolenia
Naucz się korzystać z Axure RP do tworzenia interaktywnych
prototypów
Poznaj narzędzie do projektowania Axure RP. Na szkoleniu przedstawione zostaną
główne elementy interfejsu i podstawowe interakcje.

Czas trwania
1 dzień

Program
1. Wprowadzenie do projektowania
— Czym zajmuje się projektant?
— Proces projektu
2. Przegląd dostępnych narzędzi
— Wady i zalety narzędzi do projektowania
— Jak wybrać odpowiednie narzędzie do projektu?
— Rodzaje makiet (low i high fidelity)
3. O Axure
— Czym jest?
— Komu jest potrzebny?
4. Omówienie podstawowych elementów interface’u
— Site map
— Widgets
— Masters
— Main window
— Widget properties
— Dynamic Panel Manager
5. Omówienie wybranych Widgetów
— Typy Widgetów
— Image
— Paragraph
— Rectangle
— Button Shape
— Hot Spot
— Droplist
— Table
— Formatowanie Widgetów
6. Mastery
— Czym są Mastery?
— Dlaczego warto z nich korzystać?
7. Ćwiczenia praktyczne
— Realizacja przykładowych scenariuszy

Przeznaczenie i wymagania
Szkolenie przeznaczone dla:
— programistów
— grafików
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Wymagana podstawowa wiedza z zakresu user experience. Aby zapoznać się z
podstawami zapisz się na szkolenie Wprowadzenie do UX
Zapytaj o szczegóły

Certyfikaty
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Lokalizacje
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Zdalnie –
Warszawa – ul. Jasna 14/16A
Kraków – ul. św. Filipa 23
Katowice – ul. Stawowa 10
Gdańsk – ul. Toruńska 12
Poznań – ul. Towarowa 35
Wrocław – ul. Rynek 35
Łódź – ul. Wólczańska 4a
Online (English) – your home, office or wherever you want
Warsaw (EN) – Jasna 14/16A
na życzenie dowolne miejsce w Polsce, lub UE (zajęcia prowadzone w języku
angielskim)

Cena szkolenia
790 PLN netto (VAT 23%)
W cenę szkoleń organizowanych w naszej siedzibie wliczone są:
—
—
—
—
—
—

autorskie materiały szkoleniowe,
indywidualne stanowisko komputerowe do pracy podczas zajęć,
certyfikaty ukończenia szkolenia,
obiady,
drobny poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje,
możliwość jednorazowego kontaktu z instruktorem (instruktorami) po
szkoleniu i zadawania pytań dotyczących materiału szkolenia.
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