CDP 257_PREZI - Dynamiczne prezentacje PREZI+PowerPoint

Czas trwania:
Cena rynkowa:
Cena promocyjna:
Szkolenie autoryzowane:

Czas trwania: 2 dni / 16 godz.
1 000,00 zł
Zadzwoń - 801 30 30 30
Nie

Informacje o szkoleniu
Szkolenie dostarcza wiedzy niezbędnej dla wykorzystania gotowych element&oacute;w prezentacji dostępnych w
programie Microsoft Power Point, jak r&oacute;wnież dla budowy prezentacji z element&oacute;w utworzonych
przez użytkownika. Celem szkolenia jest r&oacute;wnież zapoznanie Uczestnik&oacute;w z możliwościami, jakie
daje narzędzie Prezi w zakresie tworzenia dynamicznych prezentacji.
Czego się nauczysz
tworzyć prezentacje w programie PowerPoint,
wstawiać do prezentacji elementy tekstowe i graficzne,
wzbogacać prezentację o elementy animowane,
uruchamiać pokaz slajd&oacute;w,
tworzyć prezentację w Prezi,
formatować elementy prezentacji,
wsp&oacute;łpracować z PowerPointem w Prezi.
Do kogo skierowane jest to szkolenie Szkolenie przeznaczone jest dla os&oacute;b zajmujących się zawodowo
reklamą i marketingiem, jak r&oacute;wnież os&oacute;b prowadzących przy pomocy komputera prelekcje,
wykłady, prezentacje i pokazy. Wymagania wstępne Uczestnik szkolenia powinien umieć:
zdefiniować podstawowe elementy zestawu komputerowego,
posługiwać się graficznymi elementami systemu Microsoft Windows,
definiować oraz wykonywać podstawowe operacje na plikach i folderach,
dostosowywać graficzne elementy systemu do własnych potrzeb i oczekiwań,
posługiwać się edytorem Microsoft Word w stopniu podstawowym.

Wymagania wstępne
Brak

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
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Początki pracy z aplikacją PowerPoint
Tworzenie prezentacji
Zarządzanie i wyświetlanie slajd&oacute;w
Wstawianie medi&oacute;w i obiekt&oacute;w rysunkowych
Formatowanie tekstu, obiekt&oacute;w i slajd&oacute;w
Dodawanie efekt&oacute;w przejścia i animacji
Finalizowanie pokazu slajd&oacute;w
Uruchamianie prezentacji
Podstawowe narzędzia
Elementy tekstowe i graficzne
Budowanie ścieżki prezentacji
Import slajd&oacute;w z PowerPointa
Animacje
Dobre praktyki w budowaniu prezentacji

Informacje dodatkowe
Brak

Typy szkolenia
Tradycyjne

Więcej informacji:
Zadzwoń 801 30 30 30 lub napisz szkolenia@assecods.pl
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