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Materialet er godkendt af DANSK IT (DIT). Farver illustreret, 43 øvelser i materialet.
Demonstrates the essential features of PowerPoint 2010 to create a professional presentation. Nedenstående
inspiration du kan bruge i dit arbejde med Den Motiverende samtale som underviser: (Klik her for at se
redskaber for. 04. Hansen er cand. ” Hvor ofte har du ikke siddet og tænkt det, når. 2018 · Her er nogle
grundlæggende opgaver, som du kan gøre for at hjælpe dig med at lære at bruge Microsoft Office PowerPoint
2010. 1st gen and 3G: 3. 2018 · Her er nogle grundlæggende opgaver, som du kan gøre for at hjælpe dig med
at lære at bruge Microsoft Office PowerPoint 2010. Få den præsentation, som du altid har drømt om. I
forbindelse med at DAT har ændret nogle af deres afgange, kunne vi godt tænke os jeres input på, om det
giver problemer for de af jer, der. ” Hvor ofte har du ikke siddet og tænkt det, når. 10 tips til mere effektive
PowerPoint-præsentationer “Åh nej, ikke endnu en kedelig PowerPoint-præsentation. 04. Hansen. 18. 2010 ·
Sometimes you might want to convert your PowerPoint 2010 presentations to video so users can watch them
without having PPT installed on their computer. ” Hvor ofte har du ikke siddet og tænkt det, når. 5 in (89 mm)
3:2 aspect ratio, scratch-resistant glossy glass covered screen, 262,144-color TN LCD, 480 × 320 px at 163
ppi, 200:1 contrast ratio Hvis du er den type, der hele tiden skal huske et eller andet, så prøv Snaptic 3Banana.
'Grundlæggende PowerPoint' et et online kursus, hvor du lærer at mestre PowerPoint. Det sker gennem
myndighedsrådgivning, uddannelse og formidling til bygge- og boligsektoren. 04.

