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Uitvoering: paperback, full colour 
Omvang:  256 pagina’s
Auteur:  Pieter van Groenewoud
Formaat:  20 x 20 cm
ISBN:  9789463561259
NUR:  985
Thema:  ULH
Prijs:  € 25,99
Verschijnt:  oktober 2019

Pieter van Groenewoud heeft een 
jarenlange ervaring met de produc-
ten van Apple. Hij schreef meerdere 
bestsellers over o.a. MacOS Mojave, 
de iPhone, de iPad en iCloud. Hij is 
mede-oprichter van everlearn.nl, een 
Nederlands online trainingsplatform 
voor multimediatrainingen. Voor 
Apple is hij Apple Sales trainer.

PIETER VAN GROENEWOUD

macOS Catalina

Ben je op zoek naar een boek waarin de werking van een Mac, macOS 
Catalina en de meegeleverde Apple-software duidelijk worden uitgelegd? 
Dan is dit het boek voor jou! Van de installatie van een nieuwe Mac en het 
uitvoeren van basishandelingen tot het werken met foto’s of het instellen 
van je e-mail, alle populaire Apple-programma’s komen aan bod. Dat com-
puterboeken niet saai hoeven te zijn, bewijst dit boek: het is in duidelijke 
taal geschreven, bevat prachtige illustraties in kleur en heeft een opvallend, 
vierkant formaat.

Dit boek is geschikt voor iedereen die net een nieuwe Mac heeft aangeschaft 
of is overgestapt naar macOS. Ook wordt er nadrukkelijk rekening gehouden 
met mensen die voorheen hebben gewerkt met Windows op een pc.
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Uitvoering:  paperback
Omvang:  256 pagina’s
Auteur:  Bob Timroff
Formaat:  17 x 23 cm
ISBN:  9789463561273
NUR:  985
Thema:  ULH
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  november 2019

BOB TIMROFF

HANDBOEK macOS Catalina
Met het Handboek macOS  leert u om comfortabel 
te werken met macOS en ontdekt u vele, soms ver-
borgen functies. Dit boek is onmisbaar voor iedere 
Mac-gebruiker, zowel voor beginners als voor gevor-
derden en experts. Door de handige stappenlijsten, 
tips en trucs die in dit Handboek staan bent u snel 
in staat het macOS volledig naar uw wensen in te 
richten. Het ideale boek voor de doorgewinterde mac-  
gebruiker. 

Uitvoering:  paperback, full colour 
Omvang:  224 pagina’s
Auteur:  Bob Timroff
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561266
NUR:  985
Thema:  ULH
Prijs:  € 25,99
Verschijnt:  oktober 2019

BOB TIMROFF

ONTDEK macOS Catalina
Eén van de vele redenen om een Mac te gebruiken 
is macOS Catalina, het nieuwe besturingssysteem 
van Apple. Een besturingssysteem is één van de 
belangrijkste onderdelen van de computer. Het zorgt 
er onder meer voor dat u programma’s kunt starten, 
bestanden kunt beheren en extra apparaten kunt 
aansluiten. MacOS Catalina ziet er schitterend uit, 
is uiterst stabiel, zeer gebruiksvriendelijk en vraagt 
nauwelijks onderhoud. Dit boek beschrijft op zeer 
toegankelijke wijze de werking van dit geweldige 
besturingssysteem. 

Bob Timroff informeert al zijn leven lang mensen over 
internet. Hij publiceert in vakbladen, geeft lezingen, is 
werkzaam als docent en hij is een fervent Mac-bezitter. 
Zijn persoonlijke belevenissen publiceert hij op zijn web-
site zebra404.nl en zijn YouTube kanaal ZebTV.

PC, TABLET & MOBIEL4 NAJAAR 2019



HENNY TEMMINK

ONTDEK iPadOS
De iPad is meer dan een iPhone 
met een groot scherm, vandaar 
dat Apple iPadOS heeft ontwik-
keld, een eigen besturingssys-
teem voor de iPad. Met multitas-
king opent u twee apps tegelijk 
en opent u een derde app met 
een veeg van rechts. Of gebruik 
twee documenten van dezelfde 
app naast elkaar. Bestandsbeheer 
is ook verbeterd en gebruik uw 
iPad met een usb-stick of muis. 
Natuurlijk gebruikt u de iPad voor 
de gebruikelijke zaken, zoals het 
web, e-mail, foto’s, video, muziek, 
kaarten, FaceTime, agenda, con-
tacten enzovoort, in een prach-
tige gebruikersomgeving; dit en 
nog veel meer heeft iPadOS 13 
te bieden. De auteur doet het 
nieuwe besturingssysteem voor 
de iPad haarfijn uit de doeken. 
Van de eerste kennismaking tot 
het gebruik van de verbeterde en 
nieuwe apps: u leert alles om het 
meeste uit iPadOS te halen.

Uitvoering:  paperback, full colour 
Omvang:  240 pagina’s
Auteur:  Henny Temmink
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561457
NUR:  985
Thema:  ULP, ULH
Prijs:  € 25,99
Verschijnt:  oktober 2019

HENNY TEMMINK

ONTDEK iOS 13 
VOOR iPHONE
Foto’s, video, muziek, kaarten, 
FaceTime, agenda, contacten, 
web, e-mail, in een prachtige 
gebruikersomgeving; dit en nog 
veel meer heeft iOS 13 te bieden. 
De auteur doet Apples nieuwe 
besturingssysteem voor iPhone, 
en iPod touch haarfijn uit de doe-
ken. Van de eerste kennismaking 
tot het gebruik van nieuwe en 
verbeterde en nieuwe apps: u 
leert alles om het meeste uit  
iOS 13 te halen. 

Henny Temmink is automatise-
ringsjournalist. Na een studie infor-
matica heeft ze de nodige ervaring 
opgedaan als programmeur, sys-
teembeheerder en automatise-
ringsconsultant. Sinds 1991 schrijft 
ze voor verschillende populaire 
computertijdschriften.

Uitvoering:  paperback, full colour 
Omvang:  240 pagina’s
Auteur:  Henny Temmink
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561242
NUR:  985
Thema:  ULP, ULH
Prijs:  € 25,99
Verschijnt:  oktober 2019

Uitvoering: paperback, full colour 
Omvang:  256 pagina’s
Auteur:  Joris de Sutter
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561280
NUR:  987
Thema:  ULP
Prijs:  € 25,99
Verschijnt:  september 2019

JORIS DE SUTTER

ONTDEK DE 
ANDROID PHONE
Bijgewerkt t/m Android 9 
Pie, 6e editie
Android is Googles besturings-
systeem voor smartphones. Meer 
dan de helft van alle smartpho-
nes draait op Android. Dit boek 
beschrijft wat Android in huis 
heeft en hoe je de krachtige func-
ties van je smartphone volledig 
benut. Van het toetsenbord en 
de synchronisatie van gegevens 
in de cloud tot het gebruik van 
apps (en de Play Store) en de 
bespreking van tips en trucs: je 
leert alles om het meeste uit je 
Android Phone te halen. Dit boek 
behandelt de allerlaatste 2019 
versie van Android. 

Joris de Sutter is consultant in 
efficiënt smartphonegebruik. Als 
ingenieur heeft hij een technische 
achtergrond, maar in de trainingen 
die hij geeft, houdt hij steeds een 
belangrijk principe in het achter-
hoofd: als het niet praktisch is, doe 
het dan niet. Hij volgt de evolutie 
van Android op de voet.
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Uitvoering:  paperback
Omvang:  272 pagina’s
Auteur:  Wim de Groot
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561365
NUR:  991
Thema:  UFC
Prijs:  € 25,99
Verschijnt:  november 2019

Wim de Groot (1959) schrijft arti-
kelen over Excel voor het populaire 
tijdschrift ComputerIdee en boeken 
bij van Duuren Media. Als freelance 
auteur heeft hij al vele lezers weten 
te boeien met dit rekenprogramma. 
Hij begeleidt in de gezondheidszorg 
mensen op het gebied van levens-
vragen. Daarbij is helder commu-
niceren van groot belang. Dat hij 
helder kan communiceren blijkt ook 
in zijn uitleg van Excel. Aan begin-
nende en gevorderde gebruikers 
laat hij zien hoe ze de mogelijkhe-
den van dit rekenwonder kunnen 
benutten. Als nuchtere noorderling 
doet hij niet moeilijk over zaken 
die ingewikkeld lijken. Zijn doel is 
om u plezier te laten beleven aan 
uw computer en aan Excel in het 
bijzonder.

Microsoft Excel mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. 
Steeds meer mensen ontdekken het gemak en de ontelbare mogelijkheden 
van dit onderdeel van het Microsoft Office-pakket. Excel 2019 is de nieuwste 
versie van dit krachtige rekenprogramma. Aan de hand van talloze uitge-
werkte en verrassende voorbeelden laat de auteur in dit boek zien hoe u met 
weinig inspanning het maximale uit Microsoft Excel haalt.

WIM DE GROOT

ONTDEK EXCEL 2019
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Uitvoering:  paperback
Omvang:  850 pagina’s
Auteur:  Wim de Groot
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561372
NUR:  989
Thema:  UFC
Prijs:  € 54,99
Verschijnt:  januari 2020

450 kant-en-klare macro’s

40 voorbeelden van 
eigen functies

Bijgewerkt tot en met 
Excel 2019

VBA is de programmeertaal waarin macro’s worden geschreven. Als u macro’s 
aan Excel toevoegt, maakt u het werk gemakkelijker en gebruikt u veel meer 
mogelijkheden van Excel. Met VBA (Visual Basic for Applications) kunt u 
vaak voorkomende handelingen automatiseren en dus sneller uitvoeren. Ook 
kunt u daarmee eigen rekenfuncties schrijven en dialoogvensters ontwerpen, 
waardoor u Excel nog krachtiger en veelzijdiger maakt. De principes van het 
programmeren worden stap voor stap uitgelegd, zodat u niet alleen leert wat 
u moet doen, maar vooral waarom het zo werkt. Zo kunt u de 450 voorbeel-
den van macro’s en 40 zelfgeschreven functies in dit boek eenvoudig aan-
passen voor uw eigen werk.

WIM DE GROOT

HET COMPLETE BOEK:  
EXCEL VBA VOOR  
PROFESSIONALS 
3e editie
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Uitvoering: paperback, full colour 
Omvang:  208 pagina’s
Auteur:  Scott Kelby
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561327
NUR:  473
Thema:  AJCP, AJIF, UGP
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  november 2019

Scott Kelby is (al zes jaar achter 
elkaar) de best verkopende auteur 
ter wereld van boeken over foto-
grafische technieken. Hij is tevens 
hoofdredacteur en uitgever van 
het tijdschrift Lightroom Magazine, 
producer van LightroomKillerTips.
com, hoofdredacteur en uitgever 
het tijdschrift Photoshop User en 
presentator van de invloedrijke 
wekelijkse live-talkshow over foto-
grafie The Grid. Scott is ook alge-
meen directeur van KelbyOne.com 
en geeft over de hele wereld work-
shops over fotografie en Lightroom. 
Hij is bekroond auteur van meer dan 
90 boeken, waaronder Photoshop 
voor Lightroom-gebruikers; de reeks 
Scott Kelby over digitale fotografie; 
Het grote flitserboek en Het Adobe 
Photoshop Lightroom Classic boek 
voor digitale fotografen.

In dit boek leert bestsellerauteur Scott Kelby je hoe je de mooiste portretten 
in natuurlijk licht kunt maken en bewerken. Scott beschrijft alles in zijn 
bekende stijl en volgens zijn succesvolle methode. Van geavanceerde lenzen 
en camera-instellingen tot en met het vastleggen van natuurlijk licht: alles 
komt aan bod in dit volledig nieuwe boek over fotograferen met behulp van 
natuurlijk licht. Of het nu gaat om direct zonlicht, raamlicht, schaduw of 
schemerlicht. Aan de hand van een heel scala aan lichtscenario’s legt Kelby 
uit hoe hiermee om te gaan. Vervolgens gaat hij diep in op het proces voor 
het bewerken van de afbeeldingen. Je leert de belangrijkste soorten bewer-
kingen die je kunt toepassen op al je natuurlijke licht-portretten en vervol-
gens verschillende technieken om het gezicht nog meer in het oog te laten 
springen. Scott leert je de foto te analyseren, je aanpak te plannen en het 
meeste te halen uit wat Lightroom en Photoshop hierin te bieden hebben. 

Scott Kelby overtreft zichzelf 
met deze compleet nieuwe uitgave! 

SCOTT KELBY

PORTRETFOTOGRAFIE  
MET NATUURLIJK LICHT
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Uitvoering: paperback, full colour
Omvang:  320 pagina’s
Auteur:  Rafael Concepcion
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561310
NUR:  991
Thema:  UGP
Prijs:  € 49,99
Verschijnt:  oktober 2019

Rafael Concepcion is een bekroond 
fotograaf, podcast-host en auteur 
van enkele succesvolle fotografie-
boeken bij Peachpit Press. Tevens is 
hij oprichter van First Shot School 
en was hij Director of Content and 
Education voor de Kelby Media 
Group waarvan Scott Kelby de 
oprichter is. 

Classroom in a Book® is 
de populairste serie van 
hands-on trainingsboeken 
voor software. Het biedt 
wat geen enkel ander boek 
of trainingsprogramma 
doet: een officiële training 
van Adobe, ontwikkeld 
met hulp van Adobe-
productexperts.

Leer vanaf de basis Adobe Photoshop CC en Lightroom CC te doorgronden en 
ontwikkel een specifieke workflow voor het maken van fantastische afbeel-
dingen. Begin met het importeren en organiseren van je afbeeldingen in logi-
sche en zinvolle verzamelingen. Ontwikkel je foto’s om het meeste uit elke 
pixel te halen. Ontdek hoe Photoshop jouw visie verder kan brengen door 
tools te gebruiken die jouw werk in Lightroom verbeteren. Ten slotte leer 
je hoe Lightroom en Photoshop kunnen samenwerken om je de krachtigste 
creatieve gereedschappen voor digitale fotografie te bieden. Dit is de beste, 
gemakkelijkste en meest uitgebreide manier om Adobe Photoshop Lightroom 
te leren in combinatie met Adobe Photoshop. 

Adobe Photoshop CC en Lightroom CC voor fotografen bevat 11 lessen die de 
basis en zo veel meer omvatten. Van het sorteren van jouw foto’s en het aan-
passen van de toon en kleur tot het maken van een HDR-panorama en het 
omzetten van jouw foto in een olieverfschilderij.

RAFAEL CONCEPCION

CLASSROOM IN A BOOK: 
ADOBE PHOTOSHOP 
CC EN LIGHTROOM CC 
VOOR FOTOGRAFEN 
2e editie
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Uitvoering: paperback, full colour
Omvang:  256 pagina’s
Auteurs:  Pieter Dhaeze & Hans Frederiks
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561303
NUR:  991
Thema:  UGP, AJTF
Prijs:  € 25,99
Verschijnt:  september 2019

PIETER DHAEZE & HANS FREDERIKS

ONTDEK LIGHTROOM CC
2e editie

Ben je serieus met fotografie bezig? En schiet je regel-
matig fotoseries in de RAW-indeling? Dan is er maar 
één programma waarmee je snel en intuïtief grote 
reeksen foto’s kunt beheren, bewerken en publiceren 
en dat is Lightroom van Adobe. In deze versie zijn de 
innovatieve functies van de eerdere versies uitgekris-
talliseerd en aangevuld met nieuwe mogelijkheden. 
Genoeg stof dus voor een praktisch boek over deze 
materie.

Pieter Dhaeze is zelfstandig vormgever en fotograaf.  
Hij publiceert zijn praktische kennis en ervaringen via 
educatieve artikelen in diverse landelijke tijdschriften en 
op websites. Ook geeft hij trainingen en workshops in 
zijn studio of op locatie.
Hans Frederiks is journalist en fotograaf. Hij is hoofd- 
redacteur van het blog Computer Creatief. Via Computer 
Creatief blijft u op de hoogte van alle vernieuwingen van 
omtrent de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
hard- en software, fotografie en camera’s.

Uitvoering:  paperback
Omvang:  256 pagina’s
Auteur:  Andre van Woerkom
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561297
NUR: 991
Thema:  UGP, AJTF
Prijs:  € 25,99
Verschijnt:  december 2019

ANDRÉ VAN WOERKOM

ONTDEK ADOBE 
PHOTOSHOP ELEMENTS 
2020 
Photoshop Elements is een fantastisch programma 
voor fotobewerking, en biedt hier en daar zelfs meer 
mogelijkheden dan Adobe Photoshop. Dit kleurrijke 
boek gaat daar uitgebreid op in, en laat je spelender-
wijs ervaren hoe je jouw digitale beeldverzameling 
beheert, gebruikt, corrigeert, verbetert, bewerkt of 
vervalst. Aan de hand van talloze speelse voorbeelden 
laat de auteur je zien hoe je zelf een digitale beeld- 
artiest wordt. Met de voorbeeldbestanden die je kunt 
downloaden, kun je snel aan de slag.

André van Woerkom, voormalig hoofdredacteur van 
Color Graphics Magazine, heeft vijftien jaar ervaring als 
researcher, docent, vertaler en schrijver. Hij schreef meer 
dan vijftien boeken over fotografie en beeldbewerking.
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Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  256 pagina’s
Auteurs:  Marcel Scholing & 
 Pieter Dhaeze
Formaat:  19 x 24 cm
ISBN:  9789463561334
NUR:  473
Thema:  AJTF, AJF, UGP
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  oktober 2019

Marcel Scholing (1964) heeft als 
fotograaf ruim vijftien jaar voor ver-
schillende fotobureaus en opdracht-
gevers gewerkt. Tegenwoordig is 
hij docent fotografie en daarnaast 
zelfstandig fotograaf. Hij geeft 
workshops en begeleidt fotoreizen 
voor SNP Natuurreizen. Scholing 
heeft voor Zoom Magazine een aan-
tal dvd’s met verschillende fotogra-
fische onderwerpen gepresenteerd. 
Meer informatie en fotografie vindt 
u op www.marcelscholing.nl.
Pieter Dhaeze is zelfstandig vorm-
gever en fotograaf. Hij publiceert 
zijn praktische kennis en ervaringen 
via educatieve artikelen in diverse 
landelijke tijdschriften en op web-
sites. Ook geeft hij trainingen en 
workshops in zijn studio of op 
locatie.

Welkom in de wondere wereld van reisfotografie. Dit type fotografie wordt in 
één adem genoemd met de andere bekende thema’s van de fotografie, maar 
omvat eigenlijk het hele fotografische spectrum van onderwerpen. Als je op 
reis gaat, kom je namelijk alle onderwerpen tegen die een fotograaf voor zijn 
lens kan krijgen: landschap, architectuur, natuur, macro, portret, product, 
actie, onderwater, nacht…

Je moet van alle markten thuis zijn, niet alleen met de ervaring en kennis die 
je in je dagelijkse fotografie gebruikt. Je wordt mogelijk in extreme situaties 
geconfronteerd met exotische modellen van mensen, dieren en planten. Dat 
maakt het soms allemaal nog een stukje moeilijker, maar tegelijk uitdagender 
en de bevrediging van een geslaagde opname is daarmee des te groter. De 
auteurs van dit boek willen je zodanig inspireren met mooie fotografie, dat je 
niet kunt wachten op pad te gaan om jouw kijk op de wereld vast te leggen.

MARCEL SCHOLING & PIETER DHAEZE

REISFOTOGRAFIE
2e editie

focus 
op fotografie
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Uitvoering:  paperback, full colour
Omvang:  160 pagina’s
Auteur:  Hans Frederiks
Formaat:  17 x 21 cm
ISBN:  9789463561358
NUR:  991
Thema:  UGP
Prijs:  € 20,00
Verschijnt:  december 2019

HANS FREDERIKS

ZO WERKT LUMINAR
Luminar bevat een zeer grote set aan fotobewer-
kingstools. Zo beschikt de applicatie over tientallen 
professionele filters die met één muisklik een foto 
bewerkt en verbetert. Foto’s kun je een frisser uiterlijk 
geven of de kleuren aanpassen zonder moeilijk gedoe. 
Luminar indexeert bij het inladen automatisch de foto 
en zal hierop de filters en effecten aanpassen waar-
door het resultaat sterk verbeterd en realistisch blijft. 
Natuurlijk kun je de filters en aanpassingen ook hand-
matig instellen. Er zijn een tal van opties beschikbaar 
voor aanpassingen zoals scherpte, belichting, gloed, 
temperatuur, helderheid, contrast, enzovoorts. Daar-
naast kun je foto’s op eenvoudige retoucheren, ver-
vormen, klonen, blurren en nog veel meer. De bewer-
kingsopties van Luminar zijn intuïtief en overzichtelijk 
verwerkt in de mooie gebruikersinterface. Luminar 
wordt door steeds meer enthousiaste gebruikers als 
een bijzonder goed alternatief gezien voor Adobe 
Lightroom. 

Het beste alternatief 
voor Lightroom! 

Uitvoering:  paperback, full color
Omvang:  160 pagina’s
Auteur:  Bob Timroff
Formaat:  17 x 21 cm
ISBN:  9789463561341
NUR:  991
Thema:  UGP
Prijs:  € 20,00
Verschijnt:  januari 2020

BOB TIMROFF

ZO WERKT AFFINITY 
PHOTO
Als je af en toe Photoshop wilt gebruiken, kost je dat 
minimaal €12,- per maand. Handig voor professionals 
die het programma dagelijks gebruiken, maar veel te 
duur als je alleen af en toe het programma gebruikt. 
Affinity Photo kost eenmalig €54,99 en is beschikbaar 
voor pc en Mac. Je kunt het programma onbeperkt 
gebruiken en het heeft vrijwel dezelfde functionaliteit 
als de nieuwste versie van Photoshop. Affinity Photo 
stapt in het gat en biedt een Photoshop-alternatief 
aan voor een paar tientjes. Bob Timroff legt in dit 
boek uit hoe je zo snel mogelijk aan de slag kunt met 
importeren, snijden, bewerken en exporteren.

Bob Timroff informeert al zijn leven lang mensen over 
internet. Hij publiceert in vakbladen, geeft lezingen, is 
werkzaam als docent en hij is een fervent Mac-bezitter. 
Zijn persoonlijke belevenissen publiceert hij op zijn web-
site zebra404.nl en zijn YouTube kanaal ZebTV.

Het beste alternatief voor  
Adobe Photoshop!
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Uitvoering:  paperback
Omvang:  300 pagina’s
Auteur:  Anna Dahlström
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561419
NUR:  994
Thema:  UYZG
Prijs:  € 39,99
Verschijnt:  december 2019

Anna Dahlström is een Zweedse 
UX-ontwerper, coach, spreker en de 
oprichter van Glimt.it en UX Fika. Ze 
woont sinds 2006 in Londen en ver-
bleef daarvoor 6 jaar in Kopenhagen, 
waar ze ook haar UX-carrière begon. 
In de afgelopen 15 jaar werkte Anna 
als Experience Lead en freelance 
UX-ontwerper voor verschillende 
merken, bedrijven en projecten.

We gebruiken dagelijks steeds meer apparaten, die op verschillende tijdstip-
pen allemaal een andere rol spelen. Wij hebben een steeds vager idee van 
waar gebruikers eigenlijk vandaan komen en hoe ze omgaan met de ervarin-
gen die we ontwerpen. Toch moeten we op de één of andere manier zien te 
begrijpen waar ze zich op hun reis bevinden, zodat we de juiste inhoud en 
interacties kunnen aanleveren, en wel op het juiste moment en op het juiste 
apparaat .

In dit boek onderzoeken we de beproefde storytelling-principes uit film, fictie 
en muziek en passen deze toe in design en business. We gaan samen op reis 
om te ontdekken waarom storytelling ertoe doet en hoe u het kunt inzetten 
voor uw multi-device ontwerpprojecten en uw organisatie. Voor UX-ontwer-
pers die willen leren omgaan met eenvoudige storytelling tools, is deze uit-
voerige handleiding een must.

• Begrijp de belangrijke rol van storytelling voor multi-device design;
• Leer omgaan met storytelling-principes en -tools voor uw project;
•  Schets een multi-device interactie-ontwerp en creëer een betere 

gebruikerservaring op alle apparaten;
•  Gebruik storytelling-principes om uw multi-device ontwerpen toe te lichten 

en te presenteren;
• Profiteer van casestudy’s en voorbeelden van wat wel en wat niet werkt.

ANNA DAHLSTRÖM

STORYTELLING IN DESIGN
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Uitvoering:  paperback
Omvang:  256 pagina’s
Auteur:  Alex Castrounis
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561433
NUR:  989
Thema:  UYG
Prijs:  € 39,99
Verschijnt:  september 2019

ALEX CASTROUNIS

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
VOOR MENSEN EN 
BEDRIJVEN
Wat zijn de risico’s, overwegingen, compromissen 
en beperkingen bij het opzetten van een AI-project 
voor uw bedrijf? Dit praktijkboek beschrijft de waarde 
van AI en laat leidinggevenden, data scientists en 
software-engineers zien hoe ze AI op één lijn kunnen 
brengen met de bedrijfsdoelen.

Auteur Alex Castrounis introduceert een raamwerk 
waarmee leidinggevenden en hun teams het meeste 
kunnen halen uit AI, waarbij ze het risico zo klein 
mogelijk houden, met de meeste kans van slagen. 
Met dit raamwerk kunt u vaststellen of en waarom AI 
geschikt is voor uw bedrijf. Het biedt u een leidraad 
voor alle volgende AI-projecten – inclusief data-in-
name, modelselectie en -training, modelafstemming 
en geleverde resultaten.

Alex Castrounis is een onafhankelijke consulent, auteur, 
spreker, oprichter van InnoArchiTech. Alex heeft B2B- en 
B2C-bedrijven geholpen om met data en geavanceerde 
analyses bruikbare inzichten te genereren, betere beslis-
singen te nemen, resultaten te verbeteren en succesvolle 
dataproducten te maken. 

Wat kan artificiële intelligentie voor 
uw bedrijf betekenen? 

Uitvoering:  paperback
Omvang:  256 pagina’s
Auteurs:  Victor Peters & Annelies Verhelst
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561426
NUR:  988
Thema:  CBV, CBW, ATV
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  januari 2020

VICTOR PETERS & ANNELIES VERHELST

SCHRIJVEN VOOR HET WEB 
& SOCIAL MEDIA
2e geheel herziene editie

Je hebt een eigen website. Je plaatst steeds iets 
nieuws, je bent actueel, je blogt en doet alles om een 
beetje aandacht te krijgen voor je dienst of product. 
Maar het lukt niet. Behalve vrienden en familie kijkt 
er niemand op je website. Hoe kan het beter? Je 
leest het in Schrijven voor het web en social media. De 
auteurs van dit boek leiden je door de wirwar van het 
web, zonder nonsens en zonder goeroetaal. Je leest 
aan het eind van ieder hoofdstuk een praktijkgeval 
van iemand die helemaal thuis is in het onderwerp. 
Tegen de tijd dat je het boek uit hebt, weet je hoe je 
zelf de beste teksten voor je website schrijft en hoe je 
met behulp van zoekmachines en sociale netwerken 
bezoekers naar je website trekt. Of waar je op moet 
letten als je iemand inhuurt om dit voor je te doen. 
Schrijven voor het web en social media is een praktisch 
boek voor iedereen die publiceert op het web.

Victor Peters noemt zichzelf webninja, met een grote 
knipoog naar de vele, zelfverklaarde goeroes die het web 
bevolken. Victor assisteert uitgevers en webwinkels met 
sociale marketing: mond-tot-mondreclame genereren via 
web en sociale media. 
Annelies Verhelst is expert op het gebied van content-
marketing, met een hele praktische insteek. Naast haar 
werk als contentmarketeer schrijft ze graag voor diverse 
weblogs, waaronder haar eigen weblog.
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Uitvoering:  paperback
Omvang:  240 pagina’s
Auteur:  Peter Doolaard
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561389
NUR:  985
Thema:  UGB
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  september 2019

Peter Doolaard is eindredacteur en 
vormgever bij Van Duuren Media. 
Hij redigeerde talloze boeken 
over aan computers gerelateerde 
onderwerpen en vertoont een bijna 
ongezonde belangstelling voor alles 
wat er op dit gebied valt te beleven. 
Peter Doolaard heeft zich daardoor 
ontwikkeld tot algemeen kennisvat 
dat zo nu en dan in boekvorm over-
loopt. Hij schreef eerder een aantal 
andere boeken over front-endtech-
nieken. Peter Doolaard is tevens 
muziekfreak die een groot deel van 
zijn resterende vrije tijd doorbrengt 
met een koptelefoon op.

Het bouwen van websites is geen hocus pocus, maar gewoon een vak dat je 
kunt leren. En of je nou frontend developer wilt worden of websites wilt bou-
wen als hobby, je gereedschap is hetzelfde: HTML, CSS en JavaScript. 

HTML is een markeertaal waarmee je van gewone tekst een tekst maakt die 
een webbrowser kan omzetten in een webpagina. CSS is een opmaaktaal. Je 
maakt er de webtekst mee op en je bouwt er de complete lay-out van een 
webpagina mee. JavaScript is een programmeertaal waarmee je webpagina’s 
interactief maakt. Dit boek laat je stap voor stap zien hoe je van een idee een 
website maakt. Ervaring is niet nodig. 

Je leert hoe je een lokale ontwikkelomgeving inricht en wat een handige edi-
tor is. Je leert werken met HTML, CSS en JavaScript. Je maakt kennis met SVG 
(voor pictogrammen en illustraties), PHP/CGI (voor een contactformulier) en 
Vue.js (een JavaScript-framework waarmee je pagina’s interactief maakt). Je 
krijgt tips voor het vinden van een geschikte hostingprovider en je leert hoe 
je de website upload naar een webserver.

Na het lezen van dit boek heb je voldoende kennis om zelfstandig websites 
te bouwen en kun je zelf bepalen over welke onderwerpen je meer zou wil-
len leren.

PETER DOOLAARD

WEBSITES BOUWEN MET 
HTML, CSS EN JAVASCRIPT
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Uitvoering:  paperback
Omvang:  240 pagina’s
Auteurs:  Joseph Albahari & Ben Albahari
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463561402
NUR:  989
Thema:  UML, UML, UMN, UMP. 
 UMPW, UMPN, UMW
Prijs:  € 39,99
Verschijnt:  januari 2020

JOSEPH ALBAHARI & BEN ALBAHARI

ZAKHANDBOEK C# 8.0
Wanneer u verlegen zit om een antwoord bij het wer-
ken met C# 8.0, vindt u in dit strak opgezette, prakti-
sche boek, zonder lange introducties en overdreven 
voorbeeldcode, precies wat u zoekt. Omdat het zo 
beknopt maar toch gemakkelijk door te bladeren is, is 
het Zakhandboek C# 8.0 ideaal als snelle handleiding 
en naslagwerk wanneer u al bekend bent met Java, 
C++ of een eerdere versie van C#.

Alle programma’s en codefragmenten in dit boek zijn 
als interactieve voorbeelden beschikbaar in LINQPad. 
U kunt deze voorbeelden bewerken en de resultaten 
meteen bekijken zonder dat u projecten in Visual 
Studio hoeft op te zetten. Dit zakhandboek, dat 
geschreven is door de auteurs van C# 8.0 in a Nutshell, 
bestrijkt C# 8.0 zonder te beknibbelen op de details.

Uitvoering:  paperback
Omvang:  400 pagina’s
Auteur:  Peter Kassenaar
Formaat:  17 x 23 cm
ISBN:  9789463561396
NUR:  985
Thema:  UGB
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  oktober 2019

PETER KASSENAAR

HANDBOEK JAVASCRIPT
3e editie

Met het derde, bijgewerkte Handboek JavaScript leert 
u snel programmeren in JavaScript, de scripttaal 
die met name in webbrowsers een hoofdrol speelt. 
De auteur gaat uitgebreid in op taalconstructies, 
opdrachten en de vele mogelijkheden die deze flexi-
bele programmeertaal biedt. Gelardeerd met vele vra-
gen en oefeningen is dit Handboek uw ultieme inlei-
ding in de kracht van programmeren in JavaScript. 
Helemaal geactualiseerd en voorzien van de laatste 
‘inzichten’ op het gebied van front-end webdesign. 

Peter Kassenaar is auteur van vele boeken over alge-
meen pc-gebruik, programmeertalen en internettechnie-
ken. Hij is gespecialiseerd in front-endtools, -frameworks 
en webapplicaties. Via zijn eigen bedrijf verzorgt hij 
trainingen op deze gebieden voor bedrijven en organi- 
saties. De persoonlijke website van Peter is te vinden  
op www.kassenaar.com. U kunt hem volgen op twitter 
via @PeterKassenaar. Kijk voor meer informatie ook op 
www.angulartraining.nl of www.vuetraining.nl.

Vormgeving: arjensnijder.design
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De informatie in deze brochure was juist bij het ter perse gaan en is onderhevig aan wijzi-

gingen zonder vooraankondiging. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

 facebook.com/vanduurenmedia 
 @vanduurenmedia 
 linkedin.com/company/vanduurenmedia
 www.vanduurenmedia.nl

TOT JE
DIENST ...
Om de titels van Van Duuren Media nog 
toegankelijker te maken, bieden we je 
graag extra materiaal dat je ondersteunt in 
de promotie.

Op verzoek maken we posters, flyers, 
roll-upbanners voor in de winkel en  
banners of andere content voor je social 
mediapagina’s en website. Ook hebben  
we handige displays voor je boekhandel, 
die we gratis opsturen.

Ben je op zoek naar inspiratie of andere 
manieren om een specifieke titel of  
auteur in het zonnetje te zetten? Neem 
dan contact op met Yoram Vieveen. 
 
Ook voor inhoudelijke vragen over onze 
boeken of een specifiek onderwerp kun je 
ons altijd mailen of bellen.

BELGIË

Uitgeverij Lannoo
Kasteelstraat 97
8700 Tielt
www.lannoo.be

NEDERLAND

Van Duuren Media B.V.
Triosingel 38
4101 XC Culemborg
T 0345 473392

Retailmarketeer
Yoram Vieveen
M 06 10337748
E yoram@vanduurenmedia.nl

Accountmanager
Rutger Selle
M 06 53737793
E rutger@vanduurenmedia.nl

Pers en promotie
Jorien Hanemaaijer
M 06 20777377
E jorien@vanduurenmedia.nl 

Docenten Hoger onderwijs
Leen Wouters
T +32(0)16 300 111
E leen.wouters@lannoocampus.be 

Product management /
Retail & distributiefondsen
Nadine Algoet
T +32 51423685
E nadine.algoet@lannoo.be 

Pers en promotie /
Docenten hoger onderwijs
Laurence Deschout
T +32 51424298
E laurence.deschout@lannoo.be 

Vormgeving: arjensnijder.design
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