#100246

#INFORMATICA

MS POWERPOINT - GEVORDERD

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 211,75 incl. BTW

OP EEN INTERACTIEVE PROFESSIONELE MANIER AANTREKKELIJKE DIA-VOORSTELLINGEN MAKEN

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na deze vorming kun je zelfstandig een professioneel afgewerkte diavoorstelling maken én presenteren, met inbegrip van de gevorderde functionaliteiten van
Powerpoint (zie programma).

Omschrijving
Je kunt jouw presentaties nog aantrekkelijker en professioneler maken met de geavanceerde mogelijkheden van PowerPoint . In deze 1-daagse opleiding leer je
deze mogelijkheden optimaal te benutten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Kantoor- en zakelijke PC/ Mac-gebruikers die al een basiskennis van PowerPoint hebben en die de geavanceerde functionaliteit van de applicatie eﬀiciënt willen leren
gebruiken en toepassen.

Voorkennis
De kennis uit de opleiding "Microsoft PowerPoint basis", aangevuld met enige praktijkervaring in de Office omgeving is vereist.

PROGRAMMA
tips voor het voorbereiden van een professionele presentatie
tabellen en werkladen uit Excel importeren, insluiten en koppelen
geavanceerde fotobewerkingstechnieken
geavanceerde animatie-instellingen toepassen
audio- en/of audiovisuele fragmenten invoegen en bewerken
videobeelden vanaf het web invoegen
het diamodel verder bewerken
uw sprekersnoties koppelen aan Word
gepersonaliseerde dia-indelingen maken
de diavoorstelling automatiseren
actieknoppen maken, instellen en bewerken
hyperlinks met andere Office-applicaties en het web
een diavoorstelling publiceren op het web
een interactieve diavoorstelling maken
triggers maken en instellen
media insluiten en comprimeren
presentatietechnieken: technische tips en aandachtspunten bij het professioneel presenteren
tal van waardevolle tips en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
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2 sessie(s) vanaf maandag 09/05/2022

Lesdata voor Webinar vanaf maandag 09/05/2022

Contact

Datum

Startuur

Einduur

maandag 09/05/2022

18:30

21:30

maandag 16/05/2022

18:30

21:30

T: 078/353 653
Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Brugge vanaf dinsdag 29/03/2022
Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 29/03/2022

09:00

12:00

dinsdag 29/03/2022

13:00

16:00

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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