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Geen grafische kennis nodig om te werken met 
InDesign-gestuurde templates.   

Content maken vanuit handige templates waarmee de hele organisatie 
eenvoudig en snel nieuwe uitingen kan maken. Klinkt goed toch? Dat is 
het ook. Echter zijn niet alle aangeboden tools even flexibel, bijvoorbeeld 
vanwege beperkingen op het gebied van vrijheid tijdens het creëren 
van templates. Er zijn meerdere manieren om content te creëren middels 
sjablonen. Over de optie om designs vanuit Adobe InDesign direct door 
te zetten naar een brand portal in de vorm van een template vertellen we 
graag meer.

De vrijheid van InDesign en de 
consistentie van templates.
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Design en communciatie 

Een designer wordt blij van vormgeven. Een communicatiespecialist van 
het maken van content. Deze disciplines zien we dan ook gescheiden. In 
dit geval begint het allemaal met de designer die een template opzet die 
aansluit op de huisstijl van de organisatie. Dit ontwerp wordt doorgezet 
naar een brand portal zoals Cordeo. Door de naadloze interactie tussen 
InDesign en Cordeo kunnen de nieuwe sjablonen direct in gebruik worden 
genomen door eenieder die nieuwe content wil maken. 

Hoe werkt dat dan? 

In beginsel moeten er templates gerealiseerd worden die daarna in een 
brand portal worden geïmplementeerd. Vanuit daar kan iedereen, ook 
zonder grafische kennis, content maken aan de hand van de templates. 
Door gebruik te maken van een Adobe InDesign plug-in wordt er een brug 
gevormd tussen InDesign en het brand portal. Designers kunnen met hun 
vertrouwde Adobe-tool aan de slag met de vormgeving van templates 
waar ze de volledige vrijheid hebben. De templates krijgen bepaalde 
functionaliteiten toegekend. Zonder afbreuk te doen aan het design 
worden deze vervolgens doorgezet naar het brand portal. Eenmalig 
inladen en altijd makkelijk aanpasbaar is het resultaat. 
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Dynamisch vs. statisch
InDesign templates

Dynamische templates 
 
De vrijheid voor inrichting van een template 
wordt niet tot nauwelijks beperkt en is enkel 
afhankelijk van hoe de designer wil dat de 
template reageert. Het ontwerp van de 
sjablonen kan helemaal naar eigen hand 
worden gezet. Vaak is er een basissjabloon 
waaraan regels kunnen worden toegekend. 
Wat gebeurt er als er geen foto wordt 
toegevoegd? Moet tekst doorlopen op 
een volgende pagina? Hoe groot mag een 
tekstblok maximaal worden? De designer 
bepaalt zelf hoe de template reageert 
op het moment dat deze in gebruik wordt 
genomen. 

Statische templates 

Er bestaan ook statische templates, 
waarbij het een invuloefening is van 
enkele velden en er wordt gewerkt 
middels een vast stramien bij elke nieuwe 
uiting. De opzet van het design blijft dus 
onveranderd, maar is tijdsbesparend. Denk 
aan een visitekaartje of een standaard 
flyer waarbij de lay-out ongedacht in 
de inhoud onveranderd blijft. Statische 
templates zijn effectief en zijn ervoor om 
gebruikers veel tijd en moeite te besparen. 
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Aanpasbaar op elk moment 

Moeten er wijzigen worden aangebracht in een template, dan is dat 
geen probleem. Via InDesign benadert een designer - die natuurlijk 
gewoon intern in dienst kan zijn of die op afroep wordt ingeschakeld - 
de desbetreffende template. Vervolgens worden alle aanpassingen die 
worden gedaan direct doorgezet in de template en zijn gelijk zichtbaar 
voor alle gebruikers. En niet alleen in de template, maar ook in alle uitingen 
die al in de maak zijn. Iedereen werkt hierdoor altijd met de juiste versies. 

Aanpassingen in templates 
worden direct doorgevoerd.

Controle en richtlijnen 

Moeten er wijzigen worden aangebracht in een template, dan is dat 
geen probleem. Via InDesign benadert een designer - die natuurlijk 
gewoon intern in dienst kan zijn of die op afroep wordt ingeschakeld - 
de desbetreffende template. Vervolgens worden alle aanpassingen die 
worden gedaan direct doorgezet in de template en zijn gelijk zichtbaar 
voor alle gebruikers. En niet alleen in de template, maar ook in alle uitingen 
die al in de maak zijn. Iedereen werkt hierdoor altijd met de juiste versies. 

Andere methoden  
 
Er bestaan ook softwaretools waarbij je middels een drag-and-drop 
methode templates in elkaar kunt schuiven. Je hebt hierin in de regel 
beperkte mogelijkheden om stijlen toe te voegen. Een designer kan niet 
al zijn of haar vrijheid kwijt in de designs, maar moet werken binnen de 
mogelijkheden die de tool biedt. Mogelijk kan zo de consistentie van de 
huisstijl niet worden gewaarborgd. Dit kan daarom worden gezien als een 
beperking.

Een andere manier is het eenmalig aanleveren van een design, al dan niet 
met kanttekeningen. Het ingestuurde sjabloon wordt bij implementatie 
door de verstrekker van de software vaak (gedeeltelijk) geprogrammeerd. 
Vervolgens kun je met de templates werken. Dit functioneert prima, totdat 
er aanpassingen moeten komen in de templates. De gebruiker blijft in dit 
scenario afhankelijk van derden. 
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Onafhankelijkheid 

De beste methode is subjectief. Veelal pleiten organisaties ervoor zo 
onafhankelijk mogelijk te willen zijn. De InDesign plug-in voorziet in deze 
behoefte. Veelal wordt eenmalig een designer ingezet om een template 
op te zetten. Designers weten over het algemeen een huisstijl goed 
te vertalen naar dergelijke templates. Na implementatie kan de hele 
organisatie content maken aan de hand van de sjablonen. Aanpassingen 
in de templates kunnen vervolgens te allen tijde worden doorgevoerd met 
een paar muisklikken. 
 
De brug tussen InDesign en Cordeo 
 
Intern werken met templates voor alle content-uitingen die vanuit 
InDesign worden gerealiseerd brengt besparingen met zich mee. 
Onder andere DTP-kosten, omdat vaak slechts eenmalig een designer 
nodig is. Ook op interne uren die de nodige kosten meebrengen wordt 
bespaard, omdat na oplevering van een template iedereen binnen 
de organisatie snel content kan maken. Doordat in minder tijd meer 
content gemaakt kan worden, blijft er tijd over voor andere dingen. Het 
communicatieproces wordt vereenvoudigd en de onafhankelijkheid 
van externen is erg groot. En dat allemaal dankzij de brug tussen Adobe 
InDesign en Cordeo.

In vrijheid templates creëren 
die voor iedereen toegankelijk 
zijn.

Bel ons 
Je kunt ons altijd bellen voor 

meer informtie. Gewoon, 

doen!

 

Mail ons 
Stuur ons een mailtje. 

We zorgen dat je zo snel 

mogelijk antwoord krijgt. 

Team Cordeo
Kennis maken?

+31 38 466 9420 hello@cordeo.com
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