Kursinnehåll från EPS Mediautbildning
För fler kurser, gå till mediautbildning.nu

M41
Presentationsteknik
Keynotes (1 dag)

med

Keynotes är ett mycket avancerat presentationsprogram, men inte
bara det, det kan användas för självgående rullande
produktvisningar.
Slå din publik med häpnad med presentationer som håller
biografkvalitet men ändå är enklare än någonsin att skapa. Använd
de nya funktionerna i Keynotes – den senaste versionen av Apples
kraftfulla presentationsprogram – för att berätta det du vill säga på
ett effektivt och engagerande sätt.
Förkunskaper
Datorvana Mac OSX.
Tidigar erfarenhet i andra presentationsprogram typ Powerpoint är
positivt, dock inget krav.
Mål
Efter kursen ska deltagaren kunna bygga upp presentationer för
professionell visning och exportera presentationer som PDF eller
för hemsida, eller varför inte för nya distributionssätt? För att nå
den riktigt stora publiken kan du exportera din Keynotepresentation direkt till YouTube, skicka den till iTunes eller lägga
upp den på en webbsida.
KURSINNEHÅLL
Genomgång av programmet
• Huvudfönster och de olika verktygen
• Palett för bildkontroll
• Visningsläge
• Anteckningsfält och strukturen
• Verktyg för text, bild och animeringar

Att skapa diagram
• Diagramtyper och varianter. Bidimensionell och 3D
• Att lägga till ett diagram
• Redigering av diagramdata
• Formatering av diagram
Att avsluta presentationen
• Att lägga till speciella effekter mellan bilder
• Transparens mellan bilder
• Tid för övergångar
• Exportalternativ för olika media
• Presentation på en skärm eller projektor
• Export som QT-film; PowerPoint, PDF, HTML
Alla kursdeltagare får kursintyg.
KUNSKAP ON DEMAND
Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande
alternativ:
1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om
önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer
med offert.
2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter,
Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för
kunskapsområden.
Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hurgör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan
skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för
uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer.
Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.

Skapa en presentation
• Att välja ett tema som grundmall
• Skriv in text
• Importera bild, grafik och filmer (QT)
• Spara presentationen
• Spela upp presentationen
Skapande med grafiska element
• Textjustering och möjligheter
• Att jobba med grafik
• Att storleksförändra, flytta och lagersätta element
• Att importera ljud
• Att skapa hemsida och länkar
• Ändra layout eller välja annan bakgrund
• Färgjusteringar och fyllningar
• Att jobba med celler och ramar
• Formatering av celler
• Tabellhantering och formatering
• Importera bilder i en cell
• Cellsortering
• Andvändning av baracker
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