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Uitvoering: paperback, full colour
Omvang:  540 pagina’s
Auteur:  Scott Kelby
Formaat:  21 x 24 cm
ISBN:  9789463560443
NUR:  991
Prijs:  € 44,99
Verschijnt:  juli 2018

Scott Kelby is de best verkopende 
auteur ter wereld van boeken over 
digitale fotografie. Hij is tevens 
hoofdredacteur en uitgever van het 
tijdschrift Photoshop User en voor-
zitter van de National Association 
of Photoshop Professionals. Hij is 
medepresentator van het veelgepre-
zen The Grid (de wekelijkse video-
cast over fotografie) en geeft over 
de hele wereld workshops fotografie 
en beeldbewerking.
www.scottkelby.nl 

Sinds het verschijnen van Adobe Lightroom 1.0 is het in vele talen vertaalde 
Lightroom voor digitale fotografen van Scott Kelby het bestverkochte Light-
room-boek ter wereld. Ook in dit nieuwe boek voor Lightroom Classic CC 
hanteert Scott dezelfde veelgeprezen, stapsgewijze en duidelijke aanpak en 
vormgeving waarmee het leren van Lightroom leuk en gemakkelijk wordt. 
Scott laat je meer zien dan alleen wat elke schuifregelaar doet (dat doen al 
die andere Lightroomboeken ook). In dit boek demonstreert hij zijn eigen 
favoriete instellingen en zijn bewezen stapsgewijze methode voor het leren 
van Lightroom. Zo gebruik je Lightroom vanaf het begin als een professional.

Wereldwijd meer dan 5 miljoen boeken van  
Scott Kelby verkocht! 

SCOTT KELBY

HET LIGHTROOM CLASSIC 
CC BOEK VOOR DIGITALE 
FOTOGRAFEN
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Adobe Classroom in 
a Book®, de succes-
volle serie met prak-
tijkgerichte werk-
boeken voor soft-
waretraining, biedt wat 
geen enkel ander boek 
of trainingsprogramma 
biedt: een officiële 
serie trainingen ont-
wikkeld door experts 
bij Adobe zelf. 

ANDREW FAULKNER EN CONRAD CHAVEZ

ADOBE PHOTOSHOP CC  
CLASSROOM IN A BOOK
2018 release, Nederlandse editie

Adobe Photoshop CC Classroom in a Book behandelt in vijftien lessen de 
belangrijkste mogelijkheden van Photoshop. Het bevat talloze tips en tech-
nieken die u helpen productiever te werken met Adobe Photoshop CC. U kunt 
het boek van begin tot eind doorwerken of alleen die lessen lezen waarin u 
geïnteresseerd bent. 
•  Leer digitale foto’s te corrigeren, verbeteren en vervormen, 

afbeeldingscomposities te maken en afbeeldingen voor te bereiden voor 
druk of internet.

•  Automatiseer taken met handelingen. Stel video’s samen en bewerk 
videomateriaal, waaronder overgangs- en bewegingseffecten. 

•  Gebruik gereedschappen die inhoud behouden om afbeeldingen naadloos te 
repareren. 

•  Creëer en orden voorinstellingen van aangepaste penselen. Bereid 
3D-objecten voor om geprint te worden. 

•  Coördineer ontwerpen met meerdere tekengebieden en exporteer ze voor 
mobiele apparaten. 

•  Deel items met teamleden en werk ze eenvoudig bij. Voeg geavanceerde 
typografische effecten en symbolen toe.

Uitvoering: paperback, full colour 
Omvang:   432 pagina’s
Auteurs:   Andrew Faulkner en 

Conrad Chavez
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560450
NUR:  991
Prijs:  € 49,99
Verschijnt:  april 2018

De Serie Classroom 
in a Book® is verre-
weg het beste trai-
ningsmateriaal dat er 
is. De boeken bevatten 
alles wat je nodig hebt 
om met de software 
om te leren gaan.

Adobe 
Classroom in 

a Book®
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Uitvoering: paperback, full colour 
Omvang:  528 pagina’s
Auteur:  Brian Wood
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560474
NUR:  991
Prijs:  € 49,99
Verschijnt:  juni 2018

Uitvoering: paperback, full colour
Omvang:   480 pagina’s
Auteurs:  Kelly Kordes Anton en Tina De Jarld
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560467
NUR:  991
Prijs:  € 49,99
Verschijnt: mei 2018

BRIAN WOOD

ADOBE ILLUSTRATOR CC 
CLASSROOM IN A BOOK
2018 release, Nederlandse editie

Adobe Illustrator CC  Classroom in a Book behandelt in 
vijftien lessen de belangrijkste mogelijkheden van 
Illustrator. Het bevat talloze tips en technieken die u 
helpen productiever te werken met Adobe Illustrator 
CC. U kunt het boek van begin tot eind doorwerken 
of alleen die lessen lezen waarin u geïnteresseerd 
bent. Verbeter uw vaardigheden voor het werken met 
Adobe Illustrator CC met praktische projecten voor 
het maken van logo’s, illustraties en posters. Leer hoe 
u het gereedschap Shaper en Live Shapes samen met 
dynamische symbolen gebruikt en zo het illustreerpro-
ces stroomlijnt. Maak website-onderdelen en expor-
teer ze in verschillende formaten die moderne respon-
sive webontwerpen ondersteunen. Van veeleisende 
technische illustraties tot vrijere illustratievormen, u 
verwerft essentiële illustratievaardigheden terwijl u de 
lessen doorloopt.

KELLY KORDES ANTON EN  
TINA DE JARLD

ADOBE INDESIGN CC 
CLASSROOM IN A BOOK  
2018 release, Nederlandse editie

Adobe InDesign CC Classroom in a Book  behandelt in 
vijftien lessen de belangrijkste mogelijkheden van 
InDesign. Het bevat talloze tips en technieken die u 
helpen productiever te werken met Adobe InDesign 
CC. U kunt het boek van begin tot eind doorwerken of 
alleen die lessen lezen waarin u geïnteresseerd bent. 
Verbeter uw vaardigheden in typografie, pagina-ont-
werp en documentvervaardiging met de stapsgewijze 
lessen in dit boek. De realistische projecten (variërend 
van een gedrukte ansichtkaart tot een interactief 
Adobe PDF-bestand met formuliervelden) helpen 
beginnende Adobe InDesign-gebruikers met het 
werken met de fundamenteelste tot de krachtigste 
functies. Ervaren InDesign-gebruikers leren de beste 
werkmethoden en verkennen functies die ze al snel 
niet meer kunnen missen, zoals het uit afbeeldingen 
maken van kleurenpaletten en zoeken naar vergelijk-
bare lettertypen.

De officiële training van Adobe

Adobe 
Classroom in 

a Book®

Adobe 
Classroom in 

a Book®
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Uitvoering: paperback, full colour
Omvang: 280 pagina’s
Auteur: Bert Venema
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560498
NUR:  991
Prijs:  € 24,99
Verschijnt:  juni 2018

Uitvoering: paperback, full colour 
Omvang:  144 pagina’s
Auteur:  Pieter Dhaeze
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560511
NUR:  473
Prijs:  € 17,99
Verschijnt:  mei 2018

BERT VENEMA

ONTDEK PINNACLE 
STUDIO, EDITIE 2018
Pinnacle Studio editie 2018 is een zeer uitgebreid 
programma om videoproducties mee te maken. Van 
familiefilms en documentaires tot bedrijfspresentaties 
en van films in de cloud tot blu-rayschijven, met Pin-
nacle Studio lukt dat allemaal. In dit kleurrijke boek 
gaat de auteur in op alle mogelijkheden van het pak-
ket, bijvoorbeeld het werken met mediabestanden, 
toepassen van effecten, overgangen, geluid en nog 
veel meer.

Bert Venema is freelance auteur en heeft diverse titels 
over digitale videobewerking en digitale audio op zijn 
naam staan. Daarnaast is hij jarenlang columnist voor 
Color Graphics Magazine geweest. 

PIETER DHAEZE

VAN SMARTPHONE NAAR 
SYSTEEMCAMERA
Je bent overgestapt van een telefoon naar een ‘echte’ 
camera, omdat je mooiere foto’s wil maken.  Maar de 
teleurstelling is groot als je foto’s juist vaker misluk-
ken en je geen flauw idee hebt hoe je dat met al die 
knopjes en instellingen op zo’n systeemcamera kunt 
verbeteren. Het is net alsof je van een fiets overge-
stapt bent naar een Formule 1. Met dit boekje gaan 
we geen F1-coureur van je maken, maar laten we je 
wel slagen voor je ‘camera-rijbewijs’, zodat je snel 
zonder ongelukken de mooiste foto’s uit je nieuwe 
camera zult toveren. Geen onduidelijke getalletjes, 
geen vaag jargon, maar gewoon ‘gas geven en sturen’ 
met je camera. Dus wil je redelijk zorgeloos de weg 
inslaan van mooiere foto’s, stap dan in met dit boekje 
als startpunt van hopelijk een inspirerend traject van 
beter leren fotograferen. Van instellingen en compo-
sitie tot bewerken en delen. Want uiteindelijk wil je 
iedereen toch laten genieten van jouw mooiste foto’s?

Pieter Dhaeze is zelfstandig vormgever en fotograaf. Hij 
publiceert zijn praktische kennis en ervaringen via edu-
catieve artikelen in diverse landelijke tijdschriften en op 
websites. Ook geeft hij trainingen en workshops in zijn 
studio of op locatie en op aanvraag lezingen in boekhan-
dels en bij bedrijven.
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Al jaren het basisboek 
van de Fotovakschool! 

Uitvoering: gebonden, full colour
Omvang:  400 pagina’s
Auteur:  Pieter Dhaeze
Formaat:  21 x 24 cm
ISBN:  9789463560504
NUR:  473
Prijs:  € 39,99
Verschijnt:  juli 2018

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 loca-
tie en op aanvraag lezingen in boek-
handels en bij bedrijven.

Kennis van de fotografische basisprincipes en de bediening van het gereed-
schap vormen een onmisbaar fundament om bij elk onderwerp volledige 
controle te kunnen hebben over het eindresultaat. Maar ook met voldoende 
kennis en vaardigheden resulteert een druk op de ontspanner nog steeds 
niet altijd in een perfecte foto. Zaken als een goede voorbereiding, inleving 
in het onderwerp, geduld en niet te vergeten inspiratie zijn vaak nog veel 
belangrijker om onderscheidend te kunnen fotograferen. In dit boek gaan de 
katernen FUNDAMENT, PRAKTIJK, BEELDBEWERKING en INSPIRATIE in op 
alle facetten van (digitale) fotografie en worden met inspirerende foto’s en 
duidelijke illustraties uw motivatie en creativiteit geprikkeld. Zo ben je snel 
bekend met zaken als stopjes en trapjes, met Live View, RAW en kleurbeheer 
en met macro en portret.

PIETER DHAEZE

HANDBOEK 
FOTOGRAFIE, 9E EDITIE
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Uitvoering: Paperback
Omvang:  256 pagina’s
Auteur:  Twan Deibel
Formaat:  17 x 23 cm
ISBN:  9789463560566
NUR:  991
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  september 2018

Uitvoering: paperback, full colour 
Omvang:  144 pagina’s
Auteur:  Hans Frederiks
Formaat:  15 x 21 cm
ISBN:  9789463560528
NUR:  988
Prijs:  € 17,99
Verschijnt:  augustus 2018

Uitvoering: paperback, full colour 
Omvang:  256 pagina’s
Auteur:  Henny Temmink
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560481
NUR:  985
Prijs:  € 24,99
Verschijnt:  mei 2018

TWAN DEIBEL

HANDBOEK 
SHAREPOINT 2016
Samenwerking, collaboratie, 
beschikbaar maken en delen van 
informatie via het web is precies 
wat Microsoft met SharePoint 
2016 wil. Dit handboek is primair 
geschreven om gebruikers een 
helpende hand te bieden zodra 
ze met SharePoint (moeten) gaan 
werken. Stap voor stap leert u 
wat SharePoint te bieden heeft. U 
leert hoe u onderdelen aan Share-
Point-sites toevoegt en hoe u de 
functionaliteit daarvan naar uw 
hand zet. Aan de hand van veel 
stapsgewijze instructie leert u 
hoe u informatie deelt en toegan-
kelijk maakt voor anderen. 

Twan Deibel is chemisch tech-
noloog uit Delft. Ook is hij entre-
preneur met vijftien jaar Share-
Point-ervaring en directeur van 
Triple A, de SharePoint Academy en 
de OneXacademy.

HANS FREDERIKS

VEILIG ONLINE

Soms lijkt het erop dat het inter-
net steeds onveiliger wordt. 
Misschien is het gevaar niet zo 
direct als je vreest, toch kan het 
geen kwaad om zoveel mogelijk 
veiligheidsmaatregelen te treffen, 
zodat je minder risico loopt dat 
hackers gehakt van je computer 
maken. In dit boek leren we je 
om je online-bestaan veiliger te 
maken. Zo veilig mogelijk als het 
maar kan. Met allerlei praktische 
tips timmer je je computer dicht 
voor hackers van buitenaf.

Hans Frederiks is journalist en 
fotograaf. Hij is hoofdredacteur van 
het blog Computer Creatief. Via 
Computer Creatief blijft u op de 
hoogte van alle vernieuwingen van 
omtrent de nieuwste ontwikkelin-
gen op het gebied van hard- en soft-
ware, fotografie en camera’s. Hans 
fotografeert al zijn hele leven lang, 
met als specialisatie panorama’s, 
landschappen en podiumfotografie.

HENNY TEMMINK

ONTDEK IOS 11,  
2E EDITIE 
 
Web, e-mail, foto’s, video, muziek, 
kaarten, FaceTime, agenda, 
contacten enzovoort, in een 
prachtige gebruikersomgeving; 
dit en nog veel meer heeft iOS 
11 te bieden. De auteur doet 
Apples nieuwe besturingssysteem 
voor iPhone, iPad en iPod Touch 
haarfijn uit de doeken. Van de 
eerste kennismaking tot het 
gebruik van de verbeterde en 
nieuwe apps: u leert alles om het 
meeste uit iOS 11 te halen. De 
tweede editie is weer helemaal 
up to date en bijgewerkt. 

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.
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Uitvoering: paperback
Omvang:  152 pagina’s
Auteur:  Peter de Ruiter
Formaat:  15 x 21 cm
ISBN:  9789463560542
NUR: 980
Prijs:  € 20,00
Verschijnt:  augustus 2018

PETER DE RUITER

BITCOINS BETER  
BEGRIJPEN, 2E EDITIE
Inclusief Blockchain

Veel producten en diensten in ons leven zijn gedigitaliseerd: informatie, 
muziek, fotografie, video, shoppen. Wat er nog aan ontbreekt, is een digitaal 
betaalmiddel. Enkele jaren geleden verscheen Bitcoin aan de horizon. Het 
gebruik ervan is goedkoop, er komen geen banken aan te pas en er is geen 
centrale leiding. Dat is even wennen. In Bitcoins beter begrijpen beschrijft 
Peter de Ruiter wat bitcoins zijn, wat je ermee kunt doen en wat de voor- en 
nadelen zijn. Ook gaat hij in op de technologie waarop Bitcoin is gebaseerd: 
de blockchain, die zich mag verheugen in een grote belangstelling van 
gevestigde bedrijven. De Ruiter heeft geen technische termen nodig om de 
lezer in luttele woorden duidelijk te maken hoe de techniek functioneert. Hij 
laat diverse deskundigen uit binnen- en buitenland aan het woord en heeft 
tal van praktische voorbeelden door het boek heen geweven. Bitcoins beter 
begrijpen is een boek voor leken en voor gevorderden. De auteur inspireert de 
lezer om zelf een oordeel te vellen: gaat dit fenomeen de wereld veranderen 
of niet? Dit is het eerste oorspronkelijke boek over dit onderwerp in Neder-
land. Nu volledig herzien en geactualiseerd. 

In zijn boeken legt Peter de Ruiter 
(1960) nieuwe ontwikkelingen en 
maatschappelijke kwesties uit aan 
een breed publiek: digitaal fotogra-
feren, elektrisch autorijden, kin-
derrechten, leven in een dictatuur 
en persvrijheid. Zijn doelstelling: 
de lezer informeren om zelf actie 
te kunnen ondernemen. De Ruiter 
schrijft voor Follow the Money 
(www.ftm.nl) over bitcoins en block-
chains.
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Uitvoering: gebonden
Omvang:  288 pagina’s
Auteur:  Daniel Drescher
Formaat:  15 x 23 cm
ISBN:  9789463560580
NUR:  980
Prijs:  € 34,99
Verschijnt: september 2018

Uitvoering: flexcover, full colour 
Omvang:  256 pagina’s
Auteurs:  Andrew Dasselaar en 
 Jerry Vermanen
Formaat:  17 x 24 cm
ISBN:  9789463560535
NUR:  988 
Prijs:  € 34,99
Verschijnt:  augustus 2018

ANDREW DASSELAAR EN  
JERRY VERMANEN

HANDBOEK INTERNETRESEARCH 
EN DATAJOURNALISTIEK, 6E EDITIE
Hoe kom ik erachter waar een foto op internet is 
gemaakt? Waar bevindt zich de drugshandel op het 
darkweb, het onzichtbare deel van internet? En is 
er een makkelijke manier om mijn journalistieke 
onderzoek naar armoede te visualiseren? Op deze 
en vele andere vragen geven Andrew Dasselaar en 
Jerry Vermanen antwoord in de zesde, van de grond 
af opnieuw opgebouwde, editie van het Handboek 
Internetresearch en Datajournalistiek. In 18 praktische 
hoofdstukken leren journalisten, studenten, weten-
schappers en andere nieuwsgierige mensen hoe ze 
onderzoeksvragen beter kunnen formuleren en sneller 
beantwoorden. Waarschuwing: dit boek kan je kennis 
van de wereld op ernstige wijze vergroten. 

Andrew Dasselaar werkt sinds 1992 als journalist (o.a. 
voor het FD, NRC, Nu.nl). Ook was hij docent journalis-
tiek. Hij schreef acht boeken, waaronder het succesvolle 
Engelstalige boek Let Go. Tegenwoordig woont en werkt 
Andrew in Vancouver, waar hij in 2019 zijn Master of 
Fine Arts in Creative Writing hoopt te behalen.
Jerry Vermanen werkt sinds 2012 als datajournalist. 
Eerst bij NU.nl, momenteel bij de journalistieke pro-
gramma’s van KRO-NCRV. Hij onderzocht onder meer 
hoe vaak agenten op sociale media de privacy van ver-
dachten en slachtoffers schenden en hoe (on)veilig het 
Nederlandse verkeer is. Enkele van zijn visualisaties zijn 
door The Guardian en The Atlantic overgenomen.

DANIEL DRESCHER

BLOCKCHAIN  
De basisprincipes van blockchain- 
technologie in 25 stappen. 

In 25 overzichtelijke stappen beschrijft dit boek de 
basisprincipes van de blockchaintechnologie. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van wiskundige formules, pro-
grammacode of computerwetenschappelijk jargon. 
U hoeft bovendien niet te beschikken over vooraf-
gaande kennis op het gebied van informatica, wis-
kunde, programmeren of cryptografie. De terminolo-
gie wordt uitgelegd aan de hand van heldere visuals, 
analogieën en metaforen.
Dit boek slaat een brug tussen puur technische 
boeken over de blockchain en louter op het bedrijfs-
leven gerichte boeken. Het doet dit door zowel de 
technische concepten achter de blockchain als hun 
rol in businesstoepassingen uit te leggen. Dit boek is 
bedoeld voor iedereen die een algemeen idee wil krij-
gen van wat blockchaintechnologie is, hoe het werkt 
en hoe het mogelijk het financiële systeem zoals wij 
dat kennen zal veranderen.
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Uitvoering: gebonden
Omvang:  192 pagina’s
Auteurs:   Wiebe van der Zee en 

Bert van der Zee
Formaat:  15 x 23 cm
ISBN:  9789463560559
NUR: 982
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  september 2018

Met een achtergrond in de techni-
sche en experimentele natuurkunde 
is Wiebe van der Zee allereerst een 
gedreven onderzoeker en daarnaast 
een gepassioneerd docent. Als onder- 
zoeker is hij gedreven om, via metin-
gen en gegevens, de aard en de wer-
king van systemen te achterhalen.

Bert van der Zee is veelgevraagd 
trainer en consultant. Hij houdt 
van ontdekken met een intelligente 
uitdaging. Big Data voldoet aan 
deze wensen. Door het combineren 
van juiste analyses en het verzame-
len van ter zake doende gegevens 
kunnen nieuwe ontdekkingen en 
voorspellingen gedaan worden die 
bedrijven verder helpen. Zo is ieder 
Big Data-traject een ontdekkings-
reis, die leidt via ongebaande wegen 
naar nieuwe inzichten en moge-
lijkheden. Bert van der Zee geniet 
daarvan in zowel het geven van 
trainingen als bij consultancy.

Data staan in de belangstelling. Big data zijn hot! Veel bedrijven die op zoek 
zijn naar nieuwe mogelijkheden, kansen en uitdagingen, grijpen data aan 
als onmisbaar hulpmiddel. Bovendien wil iedereen weten hoe nu om te 
gaan met big data. Hoe ver is de concurrent? Waar is dat perfecte systeem 
waarmee ik op voorsprong kan komen? Voor velen blijft de big data-wereld 
ongrijpbaar en moeilijk te doorgronden. De term big data heeft een magische 
klank gekregen. In dit boek worden de big data-wereld, de aanpak, de moge-
lijkheden en de toepassingen stap voor stap uitgelegd. Begrippen als datami-
ning en predictive analytics gaan leven. Gericht op de praktijk en het gebruik. 
De auteurs beschrijven in heldere bewoordingen de basis, maar gaan ook 
dieper in op gevorderde onderwerpen. Met dit boek kan iedereen met big 
data aan de slag en tot verrassende resultaten komen! Dit boek vormt een 
onlosmakelijk onderdeel van de certificeringen Big Data Foundation en Big 
Data Practitioner. Het boek bevat in principe alle kennis die nodig is om de 
certificaten met goed gevolg te behalen. Desgewenst kunt u hierbij ook een 
training volgen. Op de website www.bigdatacertificaat.nl vindt u meer infor-
matie en voorbeeldvragen bij de certificeringen.

WIEBE VAN DER ZEE EN BERT VAN DER ZEE

SUCCES MET BIG DATA,  
2E EDITIE
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Uitvoering: paperback 
Omvang:    200 pagina’s
Auteur:   Henk van de Kramer
Formaat:  17 x 23 cm
ISBN:  9789463560597
NUR:  989
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  september 2018

Uitvoering: paperback
Omvang:  224 pagina’s
Auteur:  Davey Shafik
Formaat:  17 x 23 cm
ISBN:  9789463560573
NUR:  989
Prijs:  € 29,99
Verschijnt:  augustus 2018

DAVEY SHAFIK

PHP-REFERENTIEGIDS

Dit boek is de vertaling van de 3e editie van PHP Poc-
ket Reference oorspronkelijk uitgeven door O’Reilly. 
Het is het ultieme naslagwerk voor de ervaren en 
gevorderde PHP-programmeur. Het boek is helemaal 
geactualiseerd tot en met de laatste versie, PHP 7. 

Davey Shafik is een fulltime ontwikkelaar met meer dan 
14 jaar ervaring met PHP. Ook is hij spreker en heeft hij 
meerdere boeken over PHP geschreven.

Vertaling van het succesvolle  
PHP Pocket Reference

HENK VAN DE KAMER

BASH-SCRIPTS 
PROGRAMMEREN

Iedereen die regelmatig met de computer werkt, kent 
wel een vervelend klusje dat prima geautomatiseerd 
kan worden. Onder DOS gebruikten we een .bat 
bestand met daarin de opdrachten. Onder Windows 
moest het opeens allemaal grafisch en moeizaam 
aanroepen van COM, OLE en later ActiveX compo-
nenten. Onder Linux is het automatiseren vergelijk-
baar met de .bat bestanden, zij het met veel meer 
mogelijkheden. In dit boek laten we zien hoe u Bash 
scripts maakt. Gecombineerd met de vele honderden, 
niet grafische programma’s die op elk Linux systeem 
aanwezig zijn, kunnen we geluid, plaatjes, video en 
allerlei andere bestanden verwerken. Het resultaat 
kan getoond worden als webpagina, e-mail of gewoon 
een tekstbestand.

Staan Windows en OSX gebruikers in de kou? Dankzij 
Cygwin is de kracht van Bash ook beschikbaar voor 
Windows en veel van wat in dit boek getoond wordt 
zal gewoon werken. OSX is op de achtergrond gewoon 
Unix en daarin is Bash geen onbekende. Kortom een 
boek voor iedereen die de computer weer wil vertel-
len wat die moet doen in plaats van andersom.
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NEDERLAND

Van Duuren Media B.V.
Triosingel 38
4101 XC Culemborg
T 0345 473391

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.

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

Rutger Selle
M 06 53737793
E rutger@vanduurenmedia.nl

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

BELGIË

LannooCampus Uitgeverij 
Erasme Ruelensvest 179 bus 101
B-3001 Leuven België
www.lannoocampus.be 

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

Product management
Nadine Algoet
E nadine.algoet@lannoo.be 

Pers en promotie
Hilde Snauwaert
E hilde.snauwaert@lannoo.be 

Sales- en marketing
Liza Verhelle
T +32(0)51423689
E liza.verhelle@lannoo.be

 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. 
Belgische boekhandelaren kunnen  
contact opnemen met Liza Verhelle.
 
Ook voor inhoudelijke vragen over onze 
boeken of een specifiek onderwerp kun je 
ons altijd mailen of bellen.
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9789059409613

9789059408906 9789463560184

9789059409842 9789463560269 
9789059409712

978946356012 9789463560078
9789059408852

€59,95 €29,99€44,99

€24,99

€14,99 €34,99
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€22,99

€34,99

www.vanduurenmedia.nl
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