POWERPOINT GEVORDERD
JL GESTION

s.a

VOORAFGAANDE VEREISTE
Een opleiding “PowerPoint Beginners” gevolgd hebben
OF
De basisfuncties van het programma
kennen en deze regelmatig gebruikt
hebben

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus,
zal de deelnemer in staat zijn
PowerPoint volledig te beheersen
voor het verzorgen van interactieve
professionele multimediapresentaties

VOOR ALLE INLICHTINGEN

JL Gestion NV

D

Belgische Onafhankelijkheidslaan 58
lB - 1081 Brussel

Tel : 02/412 04 10

PROGRAMMA
DOELTREFFEND WERKEN

- In outline werken
- De “Inter-programma" mogelijkheden gebruiken van
Suite
- Diapositieven creëren van
uit een Word outline
- Excel gegevens gebruiken voor
- Dia uit andere bestanden overnemen
- Kopiëren/plakken met link
- Een dynamisch samengevoegd
document creëren met Word

GEAVANCEERDE MULTIMEDIA

-Integratie van foto’s, beelden, logo’s
Types
bestanden
- Integratie van klanken en video’s
- Registratie van een redevoering
- Controle van de samenhang en de stijl
- De koppeling hypertext beheren (intern
en extern) en de actie knoppen
- Presentaties creëren met afwisselend landschap en portret-formaat

BIJZONDERE VORMGEVING

- Veelvoudige maskers
- Creëren/herbruiken van
aangepaste kleuren
- De kleur selecties aanpassen
De
elementen van
het masker verbergen

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

BIJZONDERE ANIMATIE
GEGEVENS TABELLEN
MINUTAGE CONTROLEREN
EN DIAPROGRAMMA’S TE
PARAMETRISEREN

UW SOFTWARE DOELTREFFEND
PARAMETRISEREN

aantal
Het ‘undo’s’
- De zwevende werktuigbalken beheren
- De online inhoud parametriseren
- De begrippen model beheersen/creëren, van diaporama
(PPS), de packaging…

DUUR & PRIJZEN

Fax : 02/412 04 19
Gsm : 0477/ 78 94 45

2 Opleidingsdagen voor 1 persoon: 525,00 €
2 Opleidingsdagen voor 2 personen: 787,50 €
2 Opleidingsdagen per groep van 3 tot 6 personen: 1050,00 €

ONZE OPLEIDINGSSOORTEN
• Op maat
• Cursussen gegeven in het
Frans, Nederlands en Engels
• Inter-bedrijf / Onderhandeld
• E-Learning

ONS VOORDELEN
Onze opleidingen op maat

Vergemakkelijken de opleiding
en richten zich naar de noden
van de deelnemers !

Verfrissingen & lunches
Aangeboden door ons
opleidingscentrum om
de tevredenheid van ons
cliënteel te vergroten !

50% korting

Y

Ons opleidingscentrum stelt u voor
gebruik te maken van de 50%
vermindering van het opleidingsbedrag
voor Brussel

