Lühijuhend
Microsoft PowerPoint 2013 ilme erineb varasematest versioonidest, seepärast panime kokku selle juhendi, mis
aitab rakendust kiiremini kasutama õppida.

Leidke vajalik
Lindi nuppude ja käskude kuvamiseks klõpsake
ükskõik millist lindimenüüd.

Esitluste haldamine
Esitluste avamiseks, salvestamiseks,
printimiseks ja haldamiseks
klõpsake menüüd Fail.

Kuvage soovitud sisu
Vahetage vaateid või kuvaga
või peitke märkmeid ja
kommentaare.

Kasutage kontekstimenüüsid
Mõned lindimüüd kuvatakse ainult siis, kui neid vajate. Näide: kui lisate või valite pilti, kuvatakse
menüü Pildivormingu tööriistad.

Veel suvandeid
Klõpsake seda noolt, et näha dialoogiboksis
täiendavaid suvandeid

Abi otsimine
Klõpsake siin või vajutage
klahvi F1.

Kas vajate rohkem ruumi?
Lindi peitmiseks või kuvamiseks
klõpsake siin või vajutage
klahvikombinatsiooni Ctrl+F1 .

Kasutage vormingupaani
Kasutage piltide, videote,
SmartArt-piltide, kujundite ja
muude objektide vormindamiseks
seda mugavat paani.

Suurendamine ja
vähendamine
Slaidi üksikasjade
suurendamiseks või
vähendamiseks libistage seda
riba vasemale või paremale.

Lühijuhend
Kui avate rakenduse PowerPoint 2013 esimest korda, kuvatakse teile alustamiseks mitu valikut — mall,
kujundus, viimatine fail või tühi esitlus.

Mallide ja kujunduste otsimine võrgust
Veebilehelt Office.com mallide ja kujunduste otsimiseks
tippige otsinguväljale märksõnad.

Viimatise esitluse avamine
See võimaldab hõlpsat ligipääsu
viimati avatud esitlustele.

Muude failide leidmine
Esitluste ja muude failide
leidmiseks sirvige arvutisse
või pilve salvestatud faile.

Nullist alustamine
Uue esitluse alustamiseks
klõpsake käsku Tühi esitlus.

Esiletõstetud kujunduse kasutamine
Valige järgmise esitluse loomiseks valmiskujundus. Need töötavad hästi
nii laiekraan- (16:9) kui standardesitluste (4:3) puhul.

Mallikategooria valimine
Populaarseimate PowerPointi mallide leidmiseks klõpsake
otsinguvälja all olevaid mallikategooriaid.

Tarkvarakomplekti Office
sisselogimine
Saate kõikjal oma kontole
sisse logida ja kasutada pilve
salvestatud faile.

Kujunduse variatsioonid
Kui olete kujunduse valinud,
pakub PowerPoint selle eri
värvipalettide ja fondiperedega
variatsioone.

Kuidas leida juhiseid
PowerPoint 2013 kohta

Kohandatud lindimenüüde ja
rühmade loomine

Kui olete kasutanud rakenduse PowerPoint varasemaid versioone, tekib
teil tõenäoliselt küsimusi selle kohta, kuidas leida teatud käske versioonist
PowerPoint 2013.

Saate lindile luua kohandatud menüüsid või rühmasid ja lisada soovitud käskude
nuppusid. Paremklõpsake lindil ükskõik millist menüüd või rühma ja seejärel
klõpsake Lindi kohandamine.

Pakume mitmesuguseid tasuta võimalusi rakenduse PowerPoint 2013 tundma
õppimiseks, sh koolituskursused, spikriteemad ja videod ning põhitoimingute
kirjeldused. Materjalide leidmiseks klõpsake PowerPointi akna paremas ülaservas
paiknevat spikrinuppu (küsimärk).

Seejärel lisage käsud lahtrist PowerPointi suvandid. Näiteks võite luua menüü
nimega Sagedased ja lisada selle menüü kohandatud rühma oma enim
kasutatavad käsud.
Kui teete vea, saate nupu Lähtesta abil taastada vaikesätted (tehasesätted).
Mõningaid vanemaid PowerPointi käskusid enam lindil ei kuvata, kuid need on
endiselt saadaval. Dialoogiboksis PowerPointi suvandid tuleb klõpsata menüüd
Lindi kohandamine ja seejärel valige loendis Vali käsud käsk Lindilt puuduvad
käsud. Nüüd leidke soovitud käsud ja lisage need kohandatud lindimenüüsse
või -rühma.

Asjad, mida te võib-olla üles ei leia
Järgmise loendi abil leiate rakenduse PowerPoint 2013 enim levinud tööriistad ja käsud.

Eesmärk...

Klõpsake...

Seejärel vaadake...

Ava, salvesta, prindi, anna ühiskasutusse, saada, ekspordi, teisenda või kaitse faile

Fail

Backstage'i vaade (klõpsake käske vasakpoolsel paanil).

Slaidide lisamine, lehe paigutuse rakendamine, fontide muutmine, teksti joondamine
või kiirlaadi rakendamine

Avaleht

Rühmad Slaidid, Font, Lõik, Joonistused ja Redigeerimine.

Tabelite, piltide, kujundite, SmartArt-piltide, WordArt-objektide, diagrammide,
kommentaaride, päise ja jaluse, video või heli lisamine

Lisa

Rühmad Tabelid, Pildid, Illustratsioonid, Käsud, Tekst ja Meedia .

Kujunduse rakendamine, kujunduse värvi muutmine, slaidi suuruse muutmine, slaidi
tausta muutmine või vesimärgi lisamine

Kujundus

Rühmad Kujundused, Variandid või Kohanda.

Ülemineku ajastuse rakendamine või muutmine

Üleminekud

Rühmad Üleminek ja Ajastus .

Animatsiooni ajastuse rakendamine või muutmine

Animatsioonid

Rühmad Animatsioon, Täiustatud animatsioon ja Ajastus.

Slaidiseansi käivitamine, slaidiseansi seadistamine, esinejavaates kasutatavate kuvarite
määratlemine

Slaidiseanss

Rühmad Slaidiseansi käivitamine, Seadistamine ja Kuvarid.

Õigekirja kontrollimine, kommentaaride sisestamine ja läbivaatamine või esitluste
võrdlemine

Läbivaatus

Rühmad Õigekirja kontroll, Kommentaarid ja Võrdle.

Vaadete muutmine, juhtslaidivaate redigeerimine, koordinaatvõrgu kuvamine, juhikud
ja joonlauad, suurendamine, PowerPointi akende vahetamine ja makrode kasutamine

Vaade

Rühmad Esitlusvaated, Juhtslaidivaated, Kuva, Suumi, Aken ja Makrod.

Sageli kasutatavatele
käskudele ligipääsemine
PowerPointi akna vasemas ülanurgas paiknev kiirpääsuriba on suurepärane koht,
kuhu lisada sagedamini kasutatavate käskude otseteesid.
Otseteede menüüsse käskude lisamiseks või nende sealt eemaldamiseks klõpsake
kiirpääsuriba kõrval olevat rippmenüünoolt.

Intuitiivne tööriist käeulatuses
Mõni lindimenüü kuvatakse ja peidetakse
olenevalt tehtavast toimingust.
Näide: kui lisate või valite videot, kuvatakse
automaatselt menüüd Video tööriistad:
Taasesitus ja Vormindamine. Menüüd
ilmuvad nii, et saate videot vormindada
või häälestada taasesitussuvandid. Sellised
kontekstipõhised menüüd kuvatakse iga
kord, kui sisestate või valite pilti, diagrammi,
tabelit, WordArt-objekti või muud objekti.
Kui loote slaidi ja paremklõpsate slaidi
tausta, kuvatakse paremklõpsumenüü, mis
sisaldab mitmed toimingusuvandeid.
Sama moodi kuvatakse minitööriistariba
iga kord, kui soovite teha kiireid
tekstitoiminguid (nt täpploendi taande
lisamine või teksti paksemaks tegemine).

Kui käsku, mille soovite lisada, loendis pole, avage see ribamenüü, kus nupp paikneb
ja paremklõpsake seda. Klõpsake otseteede menüüs käsku Lisa kiirpääsuribale.

Kujunduste muudatused

Uus slaidi vaikesuurus

Kui kasutate valmiskujundust ja soovite muuta värve ja fonte, saate nüüd avakuval
või menüüs Kujundus valida disaineri soovitatud kujundusvariantide vahel.

Enamik telesaateid ja videoid on tänapäeval laiekraan- ja HD-vormingus, ka
PowerPoint toetab nüüd neid vorminguid. Eelmistes versioonides oli slaidi
küljesuhe 4:3. Rakenduses PowerPoint 2013 on slaidi küljesuhe vaikimisi 16:9,
kuid seda saab muuta menüüst Kujundus.
Kui teete tööd vanemas PowerPointi versioonis loodud slaididega või teete esitlust
vanema kuvari või projektoriga, peate slaidi küljesuhte muutma tagasi suurusele
4:3. Selleks klõpsake menüüd Kujundus > Slaidi suurus ja seejärel valige 4:3 – või
määrake kohandatud slaidisuurus.

Kui te ei leia meeldivat kombinatsiooni, saate kujunduse värve, fonte ja efekte
juhtslaidivaates alati sobivaks kohandada.
Klõpsake menüüd Vaade > Juhtslaid ja näete rühmas Taust olevaid suvandeid
Värvid, Fondid ja Efektid.

Esitajavaate häälestus on
automaatne

PowerPoint puutetundlikel
seadmetel

Kui kasutasite esitajavaadet PowerPointi varasemates versioonides, võis selle
häälestamisega raskusi olla. Rakenduses PowerPoint 2013 on see mure lahendatud
ja funktsiooni on lihtsam kasutada.

Nüüd saate rakendust PowerPoint 2013 kasutada ka operatsioonisüsteemiga
Windows 8 varustatud seadmetes. Saate vaadata oma esitlusi tüüpiliste puutežestide
(nipsamine, koputamine, kerimine, suurendamine ja panoraamimine) abil.

Teie peate vaid projektori ja kuvari ühendama ning PowerPoint rakendab
automaatselt õiged sätted. Siiski saate häälestuse vajaduse korral ka käsitsi teha
(kuvari ja projektori vahetamine).
Esinejavaate jaoks pole enam tarvis mitut ekraani. Nüüd saate esitlust harjutada ja
kasutada kõiki esitajavaate tööriistu ühe kuvariga.

Esitluse salvestamine
pilveteenusesse

Tarkvarakomplekti Office
sisselogimine

Pilv on nagu failitalletus taevas. Pääsete failide juurde igal ajal, kui teil on
võrguühendus. Kui reisite või liigute ühest kohast teise regulaarselt ja peate oma
failidele ligi pääsema, soovitame failid salvestada pilveteenusesse.

Failide pilves salvestamiseks, ühiskasutusse andmiseks ja hoidmiseks logige sisse
tarkvarakomplekti Microsoft Office.

OneDrive on tasuta Interneti-põhine pilveteenuse, kus saate turvaliselt oma faile
kasutada ja ühiskasutusse anda. Selleks peate oma tasuta Microsofti kontoga
rakendusse OneDrive sisse logima.

PowerPointis või mis tahes Office’i rakenduses leiate oma nime riba paremast
ülaservast. Pärast sisselogimist saate kontosid vahetada ja oma profiili muuta.

Kuidas teha koostööd inimestega, kellel pole
rakendust PowerPoint 2013
Järgnevalt anname mõned näpunäited, mida tasub silmas pidada, kui annate faile ühiskasutusse või vahetate
neid inimestega, kes kasutavad vanemat PowerPointi versiooni.

Rakenduses
PowerPoint 2013…
Avate esitluse, mis on loodud
rakenduses PowerPoint 2007
või veel varasemas versioonis.

Mis juhtub?

Mida peaksin tegema?

Rakenduses PowerPoin 2013 ilmub tiitliribale sõna [Ühilduvusrežiim]. See
annab märku, et esitlus on hetkel salvestatud vanemas failivormingus, mis
ei tunnista uusi funktsioone (nt manustatud video, uued üleminekuefektid,
jaotised jm).

Saate jätkata töötamist ühilduvusrežiimis. Kui aga mitte keegi, kellega olete
esitluse ühiskasutusse andnud, ei kasuta rakendust PowerPoint 2007 või
varasemat versiooni, on parem fail uusimasse vormingusse teisendada.

Kui soovite kasutada kõiki rakenduse PowerPoint 2013 funktsioone, peate
esitluse salvestame uusimasse failivormingusse.
Salvestate esitluse
PowerPoint 2013 vormingus.

Salvestate esitluse
PowerPoint 2007 või
varasema versiooni
vormingus.

Faili muutmiseks klõpsake menüüd Fail > Teave > Teisenda.

Kui kolleeg avab teie PowerPoint 2013 esitluse rakendusega
PowerPoint 2007 või varasema versiooniga, kuvatakse viip koos lingiga
tasuta ühilduvuskomplekti allalaadimiseks. Ühilduvuskomplekt on vajalik
uues vormingus esitluste avamiseks ja redigeerimiseks. Kui olete oma
esitluses kasutanud uusi PowerPoint 2013 funktsioone või vormindust,
näevad teie kolleegid, kes kasutavad versiooni PowerPoint 2007 või
varasem, hoiatust mittetoetatavate funktsioonide kohta.

Enne, kui annate oma PowerPoint 2013 esitluse ühiskasutusse
kolleegidele, kes kasutavad PowerPointi varasemaid versioone, kasutage
ühilduvuskontrolli tööriista. Ühilduvuse kontrollimiseks klõpsake
rakenduses PowerPoint 2013 menüüd Fail > Teave > Otsi probleeme >
Ühilduvuskontroll.

Kui kolleeg avab esitluse versioonis PowerPoint 2007 või varasem, avaneb
fail normaalselt — ühildusvuskomplekti pole vaja.

Sellega ei pea midagi ette võtma.

Kui olete esitlusse lisanud uusi PowerPoint 2013 funktsioone või vormindust,
võivad kolleegid näha hoiatust mittetoetatud funktsioonide kohta,
vormindus või funktsioon ei pruugi failis olemas olla või ei saa objekte
redigeerida.

Tööriist annab teada, millised PowerPoint 2013 uued funktsioonid pole
vanemates versioonides toetatud. Seejärel saate otsustada, kas eemaldate
nimetatud funktsioonid, et vältida varasemates PowerPointi versioonides
hoiatuste kuvamist.

Kui salvestate faili vanemasse PowerPointi failivormingusse, hakkab
ühilduvuskontrolli tööriist automaatselt tööle ja hoiatab teid mittetoetatud
funktsioonide eest.

