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Microsoft PowerPoint 2013 DK Peter Kragh Hansen Hent PDF PowerPoint 2013 er en del af Microsofts
kontorpakke Microsoft Office 2013. Programmet er et præsentationsprogram. Du kan på de følgende sider
finde ud af, hvad et præsentationsprogram kan - men måske spørger du dig selv: Hvad kan jeg bruge et

præsentationsprogram til?

Et præsentationsprogram kan bruges til at præsentere et emne ved foredrag, på konferencer, ved messer og
mange andre steder.

En præsentation kan være i form af følgende ting:

• Et diasshow der vises på en computer og evt. en storskærm.
• Overheads som kan bruges overalt til møder i foreningslokaler, forsamlingshuse med mere.

• Tegninger og diagrammer som du bagefter kan hente ind i dit tekstbehandlingsprogram eller andre
programmer, hvor du kan få brug for at vise billeder.

Du kan med PowerPoint få nytte af alle de grafiske muligheder, som en personlig computer i dag indeholder -
du kan bruge fotografier fra dit digitale kamera eller fra din scanner.

Du kan faktisk også bare nøjes med at lege med grafikken - tegn og komponer dine egne billeder med
PowerPoint - og vis dem for dine venner.
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