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#INFORMATICA

MS POWERPOINT - BASIS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 193,60 incl. BTW

POWERPOINT IS EEN UITERST GEBRUIKSGEMAKKELIJKE PRESENTATIESOFTWARE.

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van deze opleiding beschik je over voldoende bagage om in Microso PowerPoint snel een afgewerkte presentatie te maken. Je hebt ook de nodige
basisvaardigheden om jouw slideshow doeltreffend te presenteren naar een publiek toe.

Omschrijving
PowerPoint is het presentatiepakket van Microso . Je maakt er professioneel ogende 'slideshows' mee, dankzij de resultaatgerichte werkomgeving, de grafische
functionaliteiten en de vele opmaakmogelijkheden.
Tijdens deze opleiding leer je stap voor stap de mogelijkheden van dit pakket kennen. Je ontdekt hoe je met diamodellen en voorgprogrammeerde voorbeelden heel
wat tijd bespaart. En je leert die tijd besteden aan creativiteit tijdens het maken van jouw presentatie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Kantoor- en zakelijke computergebruikers, marketingmedewerkers en administratieve medewerkers die gebruik maken van de presentatieso ware Microso
PowerPoint in de Windowsomgeving.

Voorkennis
Je hebt PC-basisvaardigheden en je bent vertrouwd met een Windows-omgeving.

PROGRAMMA
wennen aan het PowerPoint-jargon
vertrouwd raken met de Powerpoint-werkruimte
basistaken voor het maken van een PowerPoint-presentatie
het diamodel (Master Slide) instellen
een sjabloon aanmaken en bewerken
tekst bewerken en instellen
de opbouw van een presentatie organiseren
afbeeldingen en grafische elementen invoegen
afbeeldingen bewerken en verfraaien
objecten schikken, uitlijnen en groeperen
aangepaste vormen tekenen
een gepersonaliseerd thema aanmaken
een tabel en grafiek invoegen
diaovergangen en tijdsinstellingen instellen
eenvoudige en nuttige animatie toevoegen
de afdrukmogelijkheden leren kennen
leren presenteren zonder zorgen
tal van waardevolle tips en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk
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PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
2 sessie(s) vanaf maandag 07/02/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf maandag 07/02/2022
Datum

Startuur

Einduur

maandag 07/02/2022

09:00

12:00

maandag 07/02/2022

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.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Webinar vanaf donderdag 10/03/2022

Contact

Datum

Startuur

Einduur

donderdag 10/03/2022

18:30

21:30

donderdag 17/03/2022

18:30

21:30

T: 078/353 653
Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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