
Mac PowerPoint 2016

Első lépések 
Ez az új PowerPoint-verzió kifejezetten a Machez készült. Ebből az útmutatóból megismerkedhet az alapokkal.

Gyors hozzáférés az eszközökhöz és a parancsokhoz
A PowerPoint 2016 képességeinek megismeréséhez 
kattintson a szalaglapokra, és fedezze fel az új és ismerős 
eszközöket.

Gyorselérési eszköztár
A gyakori parancsok 
egyszerűen elérhetők.

Navigálás és rendezés 
Egy dia miniatűrjére kattintva 
válthat a diára, illetve egy diát 
a listában felfelé vagy lefelé 
húzva áthelyezheti azt.

Jegyzetek és megjegyzések 
hozzáadása
Csapata visszajelzéseit a 
Megjegyzések munkaablakban 
követheti, miközben a tökéletes 
diacsoporton dolgozik. Ha 
pedig indul a lejátszás, a 
Jegyzetek munkaablakban 
mindig kéznél lehetnek a 
fontos adatok.

A vetítés indítása 
Kattintson ide, ha az aktuális 
diáról szeretné indítani a 
bemutatást, illetve kattintson a 
menüszalag Diavetítés fülére.

A menüszalag megjelenítése 
és elrejtése
Több helyre van szüksége a 
képernyőn? A menüszalag 
ki- vagy bekapcsolásához 
kattintson a nyílra.

A nézet megváltoztatása
Az állapotsor gombjaira 
kattintva válthat a 
nézetbeállítások között, illetve 
a nagyítócsúszkával tetszése 
szerint nagyíthatja a dia 
megjelenését.

Környezetfüggő parancsok felfedezése
Alakzatokat, képeket és más objektumokat 
kijelölve a bemutatóban további füleket 
jeleníthet meg.

Keresés a bemutatókban
A Keresőmezőbe gépelve azonnal 
megtalálhatja, amit keres.
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Tartalom létrehozása
Az Üres bemutató elemet választva azonnal elkezdheti a munkát. De rengeteg 
időt megtakaríthat, ha kiválaszt, majd testre szab egy sablont, amely közel áll az 
elképzeléseihez. Ezekhez a beállításokhoz bármikor visszatérhet, ha a Fájl > Új 
létrehozása sablonból lehetőségre kattint.

A legutóbbi fájlok megkeresése
Akár csak a Mac gép merevlemezén tárolt fájlokkal dolgozik, akár a különféle 
felhőszolgáltatásokban lévőket használja, a Fájl > Legutóbbi megnyitása paranccsal 
megnyithatja a legutóbb használt bemutatóit és bármely fájlt, amelyet a listában 
rögzített.

Folyamatos elérhetőség
Utazás közben és különböző eszközökön kell dolgoznia? A Mac Office 2016, a 
OneDrive, a OneDrive Vállalati verzió és a SharePoint zökkenőmentes integrációjának 
köszönhetően bejelentkezés után könnyen elérheti a legutóbb használt fájljait 
bárhonnan, bármilyen eszközön.

A beállítások megadása
Nem a várt módon működik valami? Bármikor egyszerűen módosíthatja és testre 
szabhatja a beállításokat. A PowerPoint menüben kattintson a Beállítások lehetőségre, 
majd állítsa be a PowerPointot a kívánt módon.
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Az elrendezés módosítása
A jó bemutató szerkezete igazodik az előadás pontjaihoz. Az elrendezések között 
menet közben válthat, és kiigazíthatja a dolgokat – szó szerint vagy átvitt értelemben. 
A Kezdőlap lapon kattintson az Elrendezés gombra, és tallózással nézze át a 
rendelkezésre álló lehetőségeket. Az új diákon érvényesül a beállítása, amelyet 
ugyanolyan könnyedén másikra cserélhet.

A diajegyzetek fontossága 
Minden jó, tényeken alapuló bemutató sarokkövét az egyes pontokat alátámasztó 
adatok adják. Ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl a közönségét azzal, hogy előre betölt 
minden fontos részletet a diacsoportba; ehelyett tartson minden fontos tényt és 
számadatot a Jegyzetek ablaktáblában, ahol egyszerűen megkeresheti őket – akár a 
felkészülés során, akár a pillanat hevében.

Alakzatok pontos formázása
A Formátum munkaablakokban elérhető átfogó eszközök segítségével pontos kép-, 
alakzat- és objektumformázást érhet el. Először jelöljön ki egy részt az aktuális dián, 
majd kattintson a Formátum > További beállítások lehetőségre a menüsávon.
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További rövid útmutatók
A PowerPoint csak egy a Mac Office 2016 újonnan tervezett alkalmazásai közül. Láto-
gasson el a http://aka.ms/office-mac-guides webhelyre, és letöltheti az ingyenes 
rövid útmutatókat a Word, az Excel, az Outlook és a OneNote új, Machez készült verzi-
ójához. 

Ha útmutatóinkkal kapcsolatban bármilyen visszajelzése van, kérjük, küldje el megjegy-
zéseit a letöltési lap alján. Köszönjük!

Küldjön nekünk visszajelzést!
Tetszik a Mac PowerPoint? Vannak fejlesztési ötletei? Az alkalmazásablak jobb felső 
sarkában található mosolygó arcra kattintva közvetlenül a PowerPoint fejlesztői csapa-
tának küldhet visszajelzést.

Súgó megjelenítése a PowerPointhoz
A menüsáv Súgó elemére kattintva megkeresheti azokat a PowerPoint-funkciókat és 
-parancsokat, amelyekhez segítségre van szüksége, vagy a PowerPoint súgó elemre 
kattintva böngészhet a népszerű tartalomban. Az egyes súgócikkek alatt található visz-
szajelzési űrlap segítségével tudathatja velünk, hogy hasznos volt-e a kapott információ.

A munka megosztása másokkal
Ha másokat is szeretne meghívni az aktuális bemutató szerkesztésére, szeretné kimá-
solni a fájl felhőbeli helyére mutató hivatkozást, vagy elküldene egy másolatot fájlmel-
lékletként a választott e-mail szolgáltatáson keresztül, kattintson a jobb felső sarokban 
található Bemutató megosztása gombra.


