MS POWERPOINT PRO MANAŽERY
A OBCHODNÍKY
Neztrácejte čas zdlouhavým zkoumáním PowerPointu. Přijďte se v krátkém čase naučit sadu ověřených a
vyzkoušených postupů, které vaše prezentace v PowerPointu pozvednou na novou úroveň! Školení MS
PowerPoint pro manažery a obchodníky nezabíhá do zbytečných technických detailů, ale naopak se věnuje
tvůrčí práci, zásadám čitelnosti textů, kombinaci barev s důrazem na sdělení požadovaných informací
podřízeným pracovníkům.

Komu je školení určeno:
Školení je určeno pro manažery a obchodníky, ale nejen pro ně.

Délka školení a místo konání:
1 den = 6 - 8 hodin
Výuka může být realizována v prostorách RHK Brno nebo v naší specializované učebně na některé
z našich poboček.

Hlavní cíle a obsah školení:


Naučit se vybrat vhodnou grafickou šablonu.



Upravit si a přizpůsobit si šablonu pomocí Předlohy snímků – vložení vlastního loga, mota,
úprava do firemních barev.



Naučit se změnit si barvy, fonty a efekty v motivech.



Naučit se pracovat se základními prvky prezentace – práce s textovými poli, úprava textů,
nastavení a použití odrážek a číslování.



Naučit se pracovat s tabulkami – vložit je a upravit pomocí připravených návrhů.



Naučit se vložit a upravit graf.



Naučit se nastavit animace přechodů snímků.



Naučit se nastavit jednoduché animace objektů na snímku – nadpisu, textu, obrázku, tabulky,
grafu, …



Naučit se používat Interaktivní kreslení do prezentace v průběhu promítání.



Nastavit si Zobrazení pro přednášejícího – nastavit si jiné zobrazení na NB přednášejícího
s poznámkami a náhledem následujícího snímku, s přehledem času spuštěné prezentace a
jiným zobrazením před projektor na plátně.



Naučit se upravit Záhlaví a zápatí snímků pro tiskové výstupy. Nastavit si různé tiskové
výstupy – snímky na celou stránku, osnovu, dva snímky, tři snímky, …, změna orientace – na
výšku, na šířku.

Výukové materiály:
Každý účastník obdrží speciální výukové materiály odpovídající obsahu školení.

Ukončení školení a výstupní doklad:
Certifikát o absolvování školení s podrobným obsahem.

Profil lektorů:
Výuku vedou certifikovaní lektoři IT – akreditovaní testeři ECDL, kteří mají mnohaletou praxi jak
v daném oboru, tak ve vzdělávání dospělých.

