
PowerPoint - fortsättningskurs  1 dag

 ➜ Vässa dina kunskaper i PowerPoint
 ➜ Så använder du PowerPoint mer effektivt
 ➜ Lär dig göra avancerade animeringar, skapa anpassade 
bildspel och mycket mer

För dig som vill undvika de vanliga misstagen

Har du tröttnat på punktlistor och oengagerande 
PowerPoint-presentationer?
 På den här kursen lär du dig att använda PowerPoint mer effektivt och 
får dessutom kunskap om programmets mer avancerade funktioner som till 
exempel att göra animeringar, använda SmartArt, infoga bilder och video 
från webben samt att skapa fotoalbum.
 Välkommen till oss för att lära dig mer om PowerPoint!
	 Nästa	kursstart	är	den	17 oktober 2019	i	Stockholm. Du kan boka dig 
på	vår	hemsida	www.foretagsuniversitetet.se	eller	ringa	08-600	62	00.

Boka direkt: 
foretagsuniversitetet.se/1951



Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

PROGRAM FAKTA

 ➜ Repetition av grunderna i PowerPoint

 ➜ Arbeta med teman
• använda, redigera, ersätta

 ➜ Bildbakgrund
• bildbakgrund och layouter
• kopplade standardlayouter
• hantera och återställa Platshållare
• sidfotsinställningar
• bakgrundsformat
• figurfyllning
• punkter och numrering
• infoga bilder
• dölja	bakgrundsgrafik

 ➜ Anteckningslayout och åhörarlayout

 ➜ Mallar i PowerPoint

 ➜ Avancerade bildspel
• konfigurera	bildspel
• bildövergångar
• föredragshållarvy
• anpassat bildspel
• händelseknappar
• hyperlänkar

Deltagare
Kursen vänder sig till dig som vill lära 
dig mer än grunderna i PowerPoint. På 
kursen	använder	vi	PowerPoint	2013.

Mål
Målet är att du efter kursen ska kunna 
använda PowerPoint på ett mer effektivt 
sätt. Du lär dig använda programmets 
mer avancerade funktioner, tränar 
praktiskt, får tips och goda råd.

Rabatt
Om	du	bokar	dig	på	både PowerPoint –	
grundkurs och PowerPoint –	fort-
sättning får	du	ett	rabatterat	pris	på	
totalt	10.900	kr.	Moms	tillkommer.

Kursledare
Hans Holmqvist

PowerPoint	-	fortsättningskurs 

DATUM Ort Kursavgift

17 oktober 2019 Stockholm 5	900

Stockholm: Kursen äger rum på Företagsuniversitetet i Globen-City i Stockholm. Hotellrum kan bokas till 
specialpris,	uppge	att	du	deltar	i	kurs	hos	oss	eller	ange	kundnummer	CH2005318.	Boka	på	Quality	Hotel	
Globe,	tre	minuters	promenad	från	kurslokalerna:	08-686	63	20	eller	per	mail	q.globe@choice.se

Tid,	10.00-17.00.

I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning
För	bokning	ring	08-600	62	00	
eller	skicka	e-post	till	bokning@
foretagsuniversitetet.se. För 
information och kursrådgivning ring 
08-600	62	00	eller	skicka	e-post	till	
kurs@foretagsuniversitetet.se.

 ➜ Avancerade animeringar
• tidsinställningar
• rörelsebanor
• start av animering

 ➜ Dela information
• återanvänd bilder
• infoga objekt
• dela information med Word
• skapa bildspel från Word till Power-

Point
• paketera en presentation

 ➜ Infoga video och ljud

 ➜ Tips och tricks och många övningar


