PowerPoint Gevorderd
Kosten:
Duur:
Max Deelnemers:

€ 325,- excl. BTW per deelnemer
1 dag
10

Presentaties geanimeerd en interactief
Met Microsoft Powerpoint maak je professionele presentaties, compleet met schema’s,
animaties en figuren. Het programma biedt een keur aan templates, maar werkt ook
uitstekend samen met de huisstijl van jouw bedrijf. In deze eendaagse cursus PowerPoint
Gevorderd leer je de geavanceerde technieken toe te passen. Je leert de technieken
om overgangseffecten en animaties aan te brengen en een diavoorstelling te ontwikkelen.
Ook leer je hoe je je presentatie interactief maakt, deelt en inpakt voor mobiel gebruik. De
inhoud van de training passen we helemaal op jouw wensen aan. Zo krijg je een maximaal
rendement van de cursus PowerPoint Gevorderd.
Voor wie?

De maatwerkcursus PowerPoint Gevorderd is uitermate geschikt voor iedereen die
aantrekkelijke presentaties wil maken en meer dan alleen de basisfuncties wil gebruiken. Wil
je overtuigende presentaties maken, die bovendien visueel aantrekkelijk, dynamisch en
aansprekend zijn? Dan is deze cursus een goede keuze, bijvoorbeeld voor wie in een
commerciële functie werkt, of als manager, secretaresse, of PR-medewerker.
Voorkennis
Voor deze cursus is vereist dat je PowerPoint op basisniveau beheerst. Heb je nog geen
ervaring met PowerPoint? Dan raden we je aan om eerst de cursus PowerPoint Basis te
volgen.
Taal
Je kunt aangeven of je deze training in het Nederlands of Engels wilt volgen.
Maatwerk altijd mogelijk
Uiteraard kunnen wij de inhoud van de cursus PowerPoint Gevorderd helemaal aan jouw
wensen aanpassen. Neem gerust je eigen bestanden mee om tijdens de training mee te
werken. Zo krijg je een relevante, praktijkgerichte training met het beste resultaat.
Exclusieve nazorg
Loop je na een training, bij de dagelijkse werkzaamheden, tegen vragen aan? Dan kun je
contact opnemen met jouw trainer via support@signon.nl. Je ontvangt vrijwel direct antwoord
met extra uitleg; telefonisch of per e-mail. Deze aanvullende nazorgservice is uitsluitend voor
ex-deelnemers van onze trainingen.

Meer weten?
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op
via info@signon.nl of bel ons op 020 – 820 83 62.
Gerelateerde training
Na het volgen van de cursus ‘PowerPoint Gevorderd’ raden we je aan ook deze training te
volgen:
PowerPoint 2010 Expert

Lesprogramma
Tijdens de training PowerPoint Gevorderd komen de volgende onderwerpen aan bod:
Diaovergang
Diaovergang aanbrengen
Effectopties voor diaovergang
Tijdsinstellingen
Diaovergang verwijderen
Animaties
Animatie toevoegen
Effectopties en tijdsinstellingen voor animaties
Animatiepaden
Bijzondere effecten voor tekstobjecten, grafieken en SmartArt-afbeeldingen
Diavoorstellingen
Diavoorstelling instellen
Diavoorstelling met een spreker
Tijdsinstellingen voor try-out
Interactieve voorstelling
Hyperlinks en actie-instellingen
Actie-instellingen
Startdia maken

Diavoorstelling instellen
Try-out voor tijdsinstellingen
Doorlopende voorstellingen
Aangepaste voorstellingen
Presentatie delen met anderen
Dia’s uit een andere presentatie overnemen
Presentaties vergelijken en comprimeren
Opslaan voor oudere versies
Opslaan als diavoorstelling
Opslaan als pdf
Diavoorstelling uitzenden
Opslaan op een SharePoint Server
Opslaan op het web
Video maken van een presentatie
Pakket inpakken voor cd-rom/usb-stick
Lesmateriaal
SignOn verstrekt altijd het meest actuele lesmateriaal.
Officieel certificaat
Na afloop van de cursus ontvang je het officiële certificaat PowerPoint Gevorderd van
SignOn.
Kosten cursus PowerPoint Gevorderd
De cursus PowerPoint Gevorderd kost € 325,- per persoon. Dit is inclusief alle actuele
lesmaterialen, een naslagwerk (pdf) en het officiële certificaat van SignOn. Bovendien kunnen
cursisten die een training bij ons hebben gevolgd, een beroep doen op onze exclusieve
nazorgservice. Er zijn dus geen bijkomende kosten achteraf. De prijs van de training is
exclusief 21% BTW. Het BTW-nummer staat vermeld op de factuur.
Goed om te weten
Fiscaal aftrekbaar
De overheid stimuleert kennis en kunde in Nederland. Daarom zijn de cursussen van SignOn
(deels) fiscaal aftrekbaar. Hoeveel je mag aftrekken hangt af van jouw situatie. Wil je meer
weten? Kijk op de website van de Belastingdienst.
Werkgevers

Als werkgever kun je de volledige opleidingskosten voor werknemers aftrekken als
bedrijfskosten. Dit geldt voor de opleiding zelf, maar ook voor andere kosten als boeken,
inschrijfgeld, administratiekosten, het certificaat of de extra begeleiding. Bij SignOn zijn al
deze kosten al bij de prijs inbegrepen.
Particulieren
Als je op eigen kosten een opleiding volgt, is deze vaak aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Zo blijft doorleren betaalbaar. De opleiding of cursus moet wel relevant
zijn voor jouw huidige of toekomstige werk. Als je meer dan € 250,- uitgeeft aan verplichte
kosten voor een relevante opleiding of cursus, kun je maximaal € 15.000,- aftrekken. Kijk op
de website van de Belastingdienst.
Meer weten?
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op via info@signon.nl
of bel ons op 020 – 820 83 62.
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