
PowerPoint 2016 για Mac

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 
Αυτή η νέα έκδοση του PowerPoint έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον Mac σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να μάθετε τα βασικά.

Γρήγορη πρόσβαση σε εργαλεία και εντολές
Δείτε τι μπορεί να κάνει το PowerPoint 2016 για 
Mac κάνοντας κλικ στις καρτέλες της κορδέλας και 
εξερευνώντας τα νέα και τα γνώριμα εργαλεία.

Γραμμή εργαλείων γρήγορης 
πρόσβασης
Οι δημοφιλείς εντολές βρίσκονται 
άμεσα στη διάθεσή σας.

Περιήγηση και οργάνωση 
Κάντε κλικ σε μια μικρογραφία 
διαφάνειας για να 
μεταβείτε σε αυτή ή σύρετε 
μια διαφάνεια για να τη 
μετακινήσετε προς τα επάνω 
ή προς τα κάτω στη λίστα.

Προσθήκη σημειώσεων και 
σχολίων
Παρακολουθήστε τις 
παρατηρήσεις της ομάδας 
σας στο παράθυρο σχολίων 
ενώ συντάσσετε την τέλεια 
παρουσίαση. Όταν έρθει 
η ώρα να κάνετε την 
παρουσίαση, χρησιμοποιήστε 
το παράθυρο σημειώσεων 
για να έχετε άμεσα διαθέσιμα 
τυχόν σημαντικά στοιχεία.

Ξεκινήστε την παράσταση 
Κάντε κλικ εδώ για να 
κάνετε παρουσίαση από την 
τρέχουσα διαφάνεια ή κάντε 
κλικ στην καρτέλα "Προβολή 
παρουσίασης" στην κορδέλα.

Εμφάνιση ή απόκρυψη της 
κορδέλας
Χρειάζεστε περισσότερο χώρο 
στην οθόνη σας; Κάντε κλικ στο 
βέλος για να ενεργοποιήσετε 
ή να απενεργοποιήσετε την 
κορδέλα.

Αλλαγή της προβολής σας
Κάντε κλικ στα κουμπιά της 
γραμμής κατάστασης για 
εναλλαγή των επιλογών 
προβολής ή χρησιμοποιήστε 
το ρυθμιστικό ζουμ για να 
μεγεθύνετε την προβολή της 
διαφάνειας στο επίπεδο που 
θέλετε.

Εντοπισμός εντολών βάσει περιεχομένου
Επιλέξτε σχήματα, εικόνες και άλλα 
αντικείμενα στην παρουσίασή σας για να 
εμφανίσετε πρόσθετες καρτέλες.

Αναζήτηση στις παρουσιάσεις σας
Αρχίστε να πληκτρολογείτε στο πλαίσιο 
αναζήτησης για να βρείτε αμέσως αυτό που 
ψάχνετε.
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Δημιουργήστε κάτι
Ξεκινήστε με μια Κενή παρουσίαση για να αρχίσετε να εργάζεστε. Ή εξοικονομήστε 
χρόνο επιλέγοντας και έπειτα προσαρμόζοντας ένα πρότυπο που μοιάζει με αυτό 
που θέλετε να δημιουργήσετε. Για να επιστρέψετε σε αυτές τις επιλογές οποιαδήποτε 
στιγμή, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία από πρότυπο.

Εύρεση πρόσφατων αρχείων
Είτε εργάζεστε μόνο με αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο του Mac 
σας είτε μετακινείστε μεταξύ διάφορων υπηρεσιών cloud, επιλέγοντας Αρχείο > 
Άνοιγμα πρόσφατου μεταβαίνετε στις παρουσιάσεις που έχετε χρησιμοποιήσει 
πρόσφατα και στα αρχεία που ενδεχομένως να έχετε καρφιτσώσει στη λίστα σας.

Παραμείνετε συνδεδεμένοι
Θέλετε να εργαστείτε εν κινήσει και σε διαφορετικές συσκευές; Πραγματοποιήστε 
είσοδο για να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση στα αρχεία που έχετε χρησιμοποιήσει 
πρόσφατα από οποιοδήποτε σημείο και σε οποιαδήποτε συσκευή, χάρη στην 
απρόσκοπτη ενοποίηση μεταξύ του Office 2016 για Mac, του OneDrive, του OneDrive 
για επιχειρήσεις και του SharePoint.

Ορίστε τις προτιμήσεις σας
Κάτι δεν έχει το αποτέλεσμα που περιμένατε; Είναι εύκολο να αλλάξετε και να 
προσαρμόσετε τις επιλογές οποιαδήποτε στιγμή. Στο μενού του PowerPoint, κάντε 
κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το PowerPoint όπως 
θέλετε.
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Αλλαγή της διάταξης
Οι καλές παρουσιάσεις προσαρμόζουν τη δομή τους στα σημεία που 
παρουσιάζονται. Αλλάξτε τη διάταξη στη στιγμή, ώστε να ταιριάζει στο περιεχόμενο. 
Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη και, στη συνέχεια, 
περιηγηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές. Οι νέες διαφάνειες θα έχουν την τρέχουσα 
επιλογή σας, την οποία μπορείτε εξίσου εύκολα να αντικαταστήσετε με μια νέα.

Άμεσα διαθέσιμες σημειώσεις 
διαφάνειας 
Ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε καλής παρουσίασης που βασίζεται σε στοιχεία είναι 
τα δεδομένα που υποστηρίζουν τα σημεία σας. Μην κουράζετε το ακροατήριό σας 
γεμίζοντας με λεπτομέρειες την παρουσίαση. Αντί γι' αυτό, τοποθετήστε τυχόν 
σημαντικά στοιχεία και νούμερα στο παράθυρο Σημειώσεις για να ανατρέχετε 
εύκολα σε αυτά ενώ κάνετε πρόβα ή τη στιγμή της παρουσίασης μπροστά στο κοινό.

Μορφοποίηση σχημάτων με 
ακρίβεια
Μορφοποιήστε με ακρίβεια εικόνες, σχήματα και αντικείμενα με τα ολοκληρωμένα 
εργαλεία που διατίθενται στα παράθυρα εργασιών Μορφοποίηση. Ξεκινήστε 
κάνοντας μια επιλογή στην τρέχουσα διαφάνεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε 
Μορφοποίηση > Περισσότερες επιλογές στη γραμμή μενού.
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Λήψη άλλων Οδηγών γρήγορης 
εκκίνησης
Το PowerPoint είναι μία μόνο από τις εφαρμογές νέας σχεδίασης στο νέο Office 2016 
για Mac. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://aka.ms/office-mac-guides για να κάνετε 
λήψη των δωρεάν Οδηγών γρήγορης εκκίνησης για τις νέες εκδόσεις του Word, του 
Excel, του Outlook και του OneNote για Mac. 

Εάν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση σχετικά με τους οδηγούς μας, υποβάλετε τα 
σχόλιά σας στο κάτω μέρος της σελίδας λήψης. Σας ευχαριστούμε!

Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Σας αρέσει το PowerPoint για Mac; Έχετε κάποια ιδέα για τη βελτίωσή του; Κάντε 
κλικ στο εικονίδιο γελαστού προσώπου στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου 
της εφαρμογής για να στείλετε τα σχόλιά σας απευθείας στην ομάδα ανάπτυξης του 
PowerPoint.

Λήψη βοήθειας για το PowerPoint
Στη γραμμή μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια για να πραγματοποιήσετε 
αναζήτηση για τις δυνατότητες και τις εντολές του PowerPoint για τις οποίες 
χρειάζεστε βοήθεια ή κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια για το PowerPoint για να 
περιηγηθείτε σε δημοφιλές περιεχόμενο. Για να μας πείτε εάν οι πληροφορίες που 
παρέχουμε σας φάνηκαν χρήσιμες, χρησιμοποιήστε τη φόρμα σχολίων στο κάτω 
μέρος καθενός από τα άρθρα της Βοήθειας.

Μοιραστείτε την εργασία σας με 
άλλα άτομα
Κάντε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση αυτής της παρουσίασης στην επάνω δεξιά 
γωνία για να προσκαλέσετε άλλους να επεξεργαστούν την τρέχουσα παρουσίασή σας, 
να αντιγράψετε μια σύνδεση προς τη θέση του αρχείου στο cloud ή να στείλετε ένα 
αντίγραφο ως συνημμένο αρχείο από την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
προτιμάτε.


