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O livro u0026#34;Fluxos Colaborativos com InDesign e InCopyu0026#34; escrito por por Ricardo Minoru e Ana Cristina
Pedrozo, e publicado pela Bytes u0026amp; Types, descreve os procedimentos, técnicas, recursos e comandos
disponíveis no InDesign e InCopy CS5 para serem usados como uma solução para edição colaborativa de materiais
editoriais e publicitários, além de servir de base para o gerenciamento de fluxos de trabalhos paralelos em empresas
de vários outros segmentos.O uso de processos de edição colaborativa permite que os profissionais envolvidos na
elaboração e confecção de anúncios, livros, revistas e jornais possam interagir de forma paralela e simultânea durante
todo o desenvolvimento de um material.O livro oferece várias sugestões de procedimentos e cuidados: da
estruturação das equipes de trabalho até mesmo dos controles de alterações dos conteúdos executados
individualmente.Assim como os outros volumes da coleção, este foi estruturado de forma objetiva, pedagógica e
didática, para que o leitor, independente do seu nível de informação nos processos e aplicativos de editoração
eletrônica, possa aprender ou atualizar seus conhecimentos.
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