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Seznamujeme se s LibreOffice 3. část - Impress
Ing. Pavel Durčák, 22.12.2015, Délka videa: 00:32:56
Umíte pracovat se sadou Microsoft Office? Co když se dostanete do situace, kde tento balík nebude k dispozici? Pavel Durčák
Vám ukáže LibreOffice, populární bezplatný kancelářský balík. Ve třetí části praktického videokurzu se seznámíte s
prezentačním nástrojem Impress.
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Videoseminář, díky němuž zvládnete kancelářský balík LibreOffice!
Jaký je obsah videosemináře?
Videoseminář je rozdělen do několika minutových úseků, jejichž seznam je uveden níže. Pohybovat se mezi nimi můžete
velmi snadno - přeskočit či se vrátit k nějakému úseku jediným kliknutím myši.
Úvod
Rozvržení snímků
Vkládání textů do snímku
Vkládání dalších prvků do prezentace
Vytvoření fotoalba
Práce se snímky
Používání předloh
Předvádění prezentace
Režim přednášejícího
Přechody mezi snímky
Časování mezi snímky
Způsoby zobrazení prezentace
Úprava záhlaví a zápatí
Tisk prezentace
Zvuk a video v prezentaci
Animace objektů
Tvorba vlastní předlohy

Soubory ke stažení
LibreOffice_Impress.zip 6.95 MB
LibreOffice_Impress2.zip 8.7
MB

Lektor
Ing. Pavel Durčák
Lektor firemních a rekvalifikačních kurzů na volné noze. Zaměřuje se na pokročilé funkce kancelářského balíku Microsoft
Office a sadu programů CorelDRAW Graphics Suite. Na Ostravské univerzitě vystudoval obor Informační technologie ve
vzdělávání. Dává si za cíl předávat informace o výpočetní technice srozumitelnou formou a s maximálním zaměřením na…
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Objednávka
Cena 499 Kč + 21 % DPH
Objednat
Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.
Proč zvolit tuto formu studia?
ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem
zanedbatelná
nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
obsah je propojen s videem - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás
zajímavá není
videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů
Jak videoseminář probíhá?
Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který obdržíte do e-mailu ihned po objednání. Ve
Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky
kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.
Co k videosemináři potřebujete?
přístup na internet
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