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PowerPoint 2016 for alle Jørgen Koch Hent PDF Lav flotte præsentationer med PowerPoint, som er
markedets mest populære præsentationsprogram. Hæftet byder på en grundig gennemgang af alle

basisfunktionerne, og du lærer brugerfladen godt at kende. Vi introducerer dig også for Microsofts cloud-
tjeneste OneDrive (tidligere kendt som SkyDrive), hvor du gratis kan lagre dine filer.

PowerPoint er Office-pakkens præsentationsprogram, og bruges oftest når du skal præsentere oplysninger for
andre. Det er nemt og hurtigt at oprette en effektiv præsentation i et flot design.

Mange tror, at en PowerPoint-præsentation består af en masse kedelige punktopstillinger, men du kan nemt
indsætte flotte billeder, animationer, lyd- og videoklip i dine præsentationer så du kan fastholde interessen

hos dit publikum.

Du bliver præsenteret for de forskellige elementer i brugergrænsefladen, og du lærer at åbne og oprette dine
egne præsentationer. Vi ser blandt andet på, hvordan du indsætter forskellige former for grafik, diagrammer
og animationer i dine slides, og hvilke muligheder du har, når du afspiller din præsentation på fx en projektor

eller lignende.
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