Īsā pamācība
Microsoft PowerPoint 2013 izskats atšķiras no iepriekšējām versijām, tāpēc esam izveidojuši šo pamācību,
lai saīsinātu apguvei nepieciešamo laiku.

Atrodiet nepieciešamos vienumus
Noklikšķiniet uz jebkuras cilnes lentē, lai parādītu
tajā esošās pogas un komandas.

Pārvaldiet savas prezentācijas
Noklikšķiniet uz cilnes Fails, lai
atvērtu, saglabātu, izdrukātu un
pārvaldītu savas prezentācijas.

Rādiet vajadzīgo saturu
Pārslēdziet skatus vai rādiet
vai paslēpiet piezīmes un
komentārus.

Izmantojiet kontekstuālās cilnes
Daži lentes cilnes tiek rādītas tikai tad, kad jums tie ir nepieciešami. Piemēram, ja ievietojat vai atlasāt
attēlu, tiek rādīta cilne Attēla rīki Formatēšana.

Skatiet papildu opcijas
Noklikšķiniet uz šīs bultiņas, lai dialoglodziņā
skatītu papildu opcijas.

Saņemiet palīdzību
Noklikšķiniet šeit vai nospiediet
taustiņu F1.

Vai nepieciešams vairāk vietas?
Noklikšķiniet šeit vai nospiediet
taustiņu kombināciju Ctrl+F1,
lai paslēptu vai rādītu lenti.
Izmantojiet formatēšanas rūti
Izmantojiet šo ērto rūti, lai
lietotu formatējumu attēliem,
video, SmartArt, formām un
citiem objektiem.

Tuviniet un tāliniet
Bīdiet slīdni pa labi vai pa kreisi,
lai tuvinātu vai tālinātu slaida
nianses.

Īsā pamācība
Kad pirmo reizi atvērsit programmu PowerPoint 2013, tiks rādītas vairākas izvēles darba sākšanai — izmantojot
veidni, dizainu, neseno failu vai tukšu prezentāciju.

Meklējiet tiešsaistes veidnes un dizainus
Ierakstiet atslēgvārdus meklēšanas lodziņā, lai tiešsaistē
atrastu veidnes un dizainus vietnē Office.com.

Atveriet neseno prezentāciju
Tā tiek nodrošināta viegla
piekļuve nesen atvērtajām
prezentācijām.

Atrodiet citus failus
Pārlūkojot atrodiet prezentācijas
un citus failus, kas saglabāti jūsu
datorā vai mākonī.

Sāciet darbu no paša sākuma
Lai sāktu jaunu, prezentāciju,
noklikšķiniet uz Tukša
prezentācija.

Izvēlieties veidnes kategoriju
Noklikšķiniet uz veidņu kategorijām zem meklēšanas lodziņa, lai
atrastu vispopulārākās PowerPoint veidnes.

Izmantojiet piedāvāto dizainu
Izvēlieties iebūvēto dizainu, lai sāktu savu nākamo prezentāciju. Šie dizaini darbojas
vienlīdz labi gan platekrāna (16:9), gan standarta ekrāna (4:3) prezentācijās.

Pierakstieties sistēmā Office
Pierakstieties savā kontā un
piekļūstiet failiem, ko esat
saglabājis mākonī no jebkuras
vietas.

Dizaina varianti
Ja izvēlaties dizainu, PowerPoint
piedāvā variantus ar dažādām
krāsu paletēm un fontu saimēm.

Kā saņemt palīdzību darbam ar
PowerPoint 2013

Izveidojiet pielāgotas lentes
cilnes un grupas

Ja esat izmantojis iepriekšējās PowerPoint versijas, iespējams, vēlēsities uzzināt, kur
programmā PowerPoint 2013 atrast kādas konkrētas komandas.

Lentē varat izveidot pielāgotas cilnes vai grupas, kā arī pievienot pogas ar
vajadzīgajām komandām. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lentes cilnes vai
grupas un pēc tam noklikšķiniet uz Pielāgot lenti.

Ir pieejams liels skaits bezmaksas resursu, kas paredzēti PowerPoint 2013 apguvei, tostarp
apmācības kursi, tēmas un video par palīdzību sākt darbu un pamatuzdevumi. Lai
atrastu šos materiālus, PowerPoint loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas
PowerPoint palīdzība ( jautājuma zīme).

Pēc tam pievienojiet komandas no lodziņa PowerPoint opcijas. Piemēram, varat
izveidot cilni ar nosaukumu Bieži un pēc tam pielāgotai grupai šajā cilnē pievienot
savas visbiežāk izmantotās komandas.
Ja kļūdāties, varat izmantot pogu Atiestatīt, lai dotos atpakaļ uz noklusējuma
(“rūpnīcas”) iestatījumiem.
Dažas vecākas PowerPoint komandas lentē netiek rādītas, bet tās joprojām ir
pieejamas. Dialoglodziņā PowerPoint opcijas noklikšķiniet uz Pielāgot lenti un
pēc tam sarakstā Izvēlēties komandas no atlasiet Komandas, kuru nav lentē.
Tagad atrodiet vajadzīgās komandas un pievienojiet tās pielāgotajai lentes cilnei
vai grupai.

Lietas, kuras, iespējams, vēlēsities atrast
Izmantojiet tālāk esošo sarakstu, lai atrastu programmā PowerPoint 2013 visbiežāk izmantotos
rīkus un komandas.

Ja vēlaties veikt šādu darbību...

Noklikšķiniet uz...

Un pēc tam meklējiet šeit...

Atvērt, saglabāt, drukāt, koplietot, nosūtīt, eksportēt, konvertēt un aizsargāt
failus

Fails

Backstage skats (noklikšķiniet uz kreisajā rūtī esošajām komandām).

Pievienot slaidus, lietot izkārtojumu, mainīt fontus, līdzināt tekstu vai lietot
ātros stilus

Sākums

Slaidu, fontu, rindkopu, zīmēšanas un rediģēšanas grupas.

Ievietot tabulas, attēlus, formas, SmartArt, WordArt, diagrammas,
komentārus, galveni un kājeni, video vai audio

Ievietošana

Tabulu, attēlu, ilustrāciju, komentāru, teksta un multivides grupas.

Lietot dizainu, mainīt dizaina krāsu, mainīt slaidu lielumu, mainīt slaida fonu
vai pievienot ūdenszīmi

Noformējums

Dizainu, variantu vai pielāgošana grupas.

Lietot vai pielāgot pārejas hronometrāžu

Pārejas

Pārejas un hronometrāžas grupas.

Lietot vai pielāgot animācijas hronometrāžu

Animācijas

Animāciju, papildu animāciju un hronometrāžas grupas.

Sākt slaidrādi, iestatīt slaidrādi, norādīt monitorus lietošanai ar prezentētāja
skatu

Slaidrāde

Slaidrādes sākšanas, iestatīšanas un monitoru grupas.

Pārbaudīt pareizrakstību, ievadīt un pārskatīt komentārus vai salīdzināt
prezentācijas

Pārskatīšana

Korektūras, komentāru un salīdzināšanas grupas.

Mainīt skatus, rediģēt šablona skatu, rādīt režģus, palīglīnijas un mērjoslas,
tuvināt, pārslēgties starp PowerPoint logiem un izmantot makro

Skats

Prezentācijas skatu, šablonu skatu, rādīšanas, tālummaiņas, logu
un makro grupas.

Piekļūt visbiežāk lietotajām
komandām
Ātrās piekļuves rīkjosla programmas PowerPoint loga augšējā kreisajā stūrī ir lieliska
vieta, kur pievienot īsinājumtaustiņu pogas komandām, ko izmantosit visbiežāk.
Noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta bultiņas blakus ātrās piekļuves rīkjoslai, lai
pievienotu vai noņemtu īsinājumizvēlnē uzskaitītās komandas.

Intuitīvi rīki tieši pa rokai
Ņemiet vērā, ka dažu lentes ciļņu rādīšana
atšķiras atkarībā no tā, kādas darbības veicat.
Piemēram, ja ievietojat vai atlasāt video,
cilnes Video rīki: atskaņošana un
Formatēšana tiek rādītas automātiski. Tās
tiek rādītas, lai jūs varētu video piemērot
formatēšanu vai iestatīt atskaņošanas
opcijas. Šādu veidu kontekstuālās cilnes
tiek rādītas ik reizi, kas ievietojat vai atlasāt
attēlu, diagrammu, tabulu, WordArt vai kādu
citu objektu.
Ja strādājat ar slaidu un ar peles labo pogu
noklikšķināt slaida fonā, tiek parādīta peles
labās pogas izvēlne, kurā daudz dažādu
uzdevuma opciju.
Tāpat arī mazā rīkjosla automātiski tiek
rādīta ik reizi, kad vēlaties veikt ātrus, ar
tekstu saistītus uzdevumus, piemēram,
ievietot aizzīmi vai lietot tekstā treknrakstu.

Ja komanda, ko vēlaties pievienot, sarakstā netiek rādīta, pārslēdzieties uz lentes
cilni, kurā šī poga atrodas, un pēc tam noklikšķiniet uz tās tieši šeit. Īsinājumizvēlnē
noklikšķiniet uz Pievienot ātrās piekļuves rīkjoslai.

Izmaiņas dizainos

Jauns noklusējuma slaida lielums

Ja izmantojat iebūvēto dizainu un vēlaties mainīt krāsas un fontus, tagad sākuma
ekrānā vai cilnē Noformējums varat izvēlēties noformētāja atlasītus dizaina
variantus.

Liela daļa TV un videoiekārtu tagad ir platekrāna un HD formātos, un tāda ir arī
programma PowerPoint. Iepriekšējās versijās slaidu attiecība bija 4:3. Programmā
PowerPoint 2013 jaunā noklusējuma attiecība ir 16:9, bet šo lielumu varat mainīt
cilnē Noformējums.
Ja strādājat ar slaidiem vecākās programmas PowerPoint versijās vai rādāt
prezentācijas vecākos monitoros vai projektos, iespējams, vēlēsities mainīt slaida
lielumu atpakaļ uz 4:3. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz Noformējums > Slaida
lielums un pēc tam izvēlieties 4:3. Varat arī iestatīt savu pielāgoto lielumu.

Ja neatrodat sev piemērotu kombināciju, dizaina krāsas, fontus un efektus vienmēr
varat pielāgot slaidu šablona skatā.
Noklikšķiniet uz Skats > Slaidu šablons, un krāsu, fontu un efektu opcijas tiks
rādītas grupā Fons.

Prezentētāja skats tiek iestatīts
automātiski
Ja prezentētāja skatu izmantojāt iepriekšējās PowerPoint versijās, iespējams,
sastapāties ar grūtībām to iestatīt. Programmā PowerPoint 2013 šī problēma ir
novērsta, un skatu ir vieglāk lietot.
Jums ir tikai jāsavieno projektors ar monitoru, un programma PowerPoint jūsu
vietā automātiski pielieto vajadzīgos iestatījumus. Tomēr, ja nepieciešams, kontroli
(pārslēdzoties starp monitoru un projektu) varat arī veikt manuāli.
Ņemiet vērā, ka prezentētāja skatam vairs nav nepieciešami vairāki monitori. Tagad
varat atkārtot zināšanas un izmantot visus prezentētāja skatā pieejamos rīkus vienā
monitorā, nepieslēdzot citas ierīces.

PowerPoint skārienierīcēs
Tagad varat mijiedarboties ar programmu PowerPoint 2013 skārienierīcēs, kurās
darbojas Windows 8. Izmantojot parastos pieskārienu žestus, varat pārvilkt,
pieskarties, ritināt, tālummainīt un panoramēt prezentācijas.

Prezentāciju saglabāšana
mākonī

Pierakstīšanās sistēmā Office

Varam iztēloties mākoni kā failu krātuvi debesīs. Tai varat piekļūt jebkurā brīdī, kad
darbojaties tiešsaistē. Ja bieži ceļojat vai pārceļaties no vienas vietas uz citu, un jums
ir nepieciešama piekļuve saviem failiem, apsveriet iespēju glabāt failus mākonī.

Programmā PowerPoint vai jebkurā citā Office programmā lentes augšējā labajā
stūrī sameklējiet savu vārdu. Kad esat pierakstījies, varat pārslēgties starp kontiem
un mainīt profilu.

OneDrive ir bezmaksas tiešsaistes mākoņpakalpojums, kurā varat droši glabāt failus
un koplietot tos ar citiem lietotājiem. Lai pierakstītos pakalpojumā OneDrive, ir
nepieciešams tikai Microsoft konts.

Lai sāktu saglabāt, koplietot un glabāt failus mākonī, pierakstieties Microsoft
sistēmā Office.

Kā sadarboties ar lietotājiem, kuri
neizmanto PowerPoint 2013
Tālāk izskaidrosim dažas lietas, kas jāņem vērā, koplietojot failus vai apmainoties
ar tiem ar tādiem lietotājiem, kas izmanto vecāku PowerPoint versiju.

Programmā
PowerPoint 2013...
Atverat prezentāciju, kas
izveidota PowerPoint 2007
vai vecākā versijā.

Kas notiek?

Kā rīkoties?

Programmas PowerPoint 2013 virsrakstjoslā tiek rādīti vārdi [saderības
režīms]. Tas nozīmē, ka prezentācija pašlaik ir saglabāta vecākā faila
formātā, kas neatpazīst jaunākus līdzekļus, piemēram, iegultos video,
pārejas efektus, sadaļas un citus.

Varat turpināt darbu saderības režīmā. Ja neviens no lietotājiem, ar
kuriem koplietojat prezentāciju, neizmanto PowerPoint 2007 vai vecāku
versiju, visieteicamāk ir mainīt failu uz jaunāko formātu.

Ja vēlaties izmantot visus programmā PowerPoint 2013 pieejamos
līdzekļus, prezentācija ir jāmaina uz jaunāko faila formātu.
Prezentācija tiek saglabāta
PowerPoint 2013 versijā.

Prezentācija tiek saglabāta
kā PowerPoint 2007 vai
vecākas versijas fails.

Lai mainītu failu, noklikšķiniet uz Fails > Informācija > Konvertēt.

Ja kāds kolēģis atver jūsu PowerPoint 2013 prezentāciju programmā
PowerPoint 2007 vai vecākā versijā, tiek parādīts uzaicinājums ar
saiti lejupielādēt bezmaksas saderības pakotni. Saderības pakotne
ir nepieciešama, lai atvērtu prezentācijas un strādātu ar tām jaunajā
formātā. Ja savā prezentācijā esat iekļāvis jaunos PowerPoint 2013
līdzekļus vai formatējumu, jūsu kolēģim (kas izmanto PowerPoint 2007
vai vecāku versiju) tiks rādīti brīdinājumi par neatbalstītiem līdzekļiem.

Pirms koplietojat PowerPoint 2013 prezentāciju ar kolēģiem, kas izmanto
vecākas PowerPoint versijas, palaidiet saderības pārbaudes rīku. Lai
pārbaudītu saderību, programmā PowerPoint 2013 noklikšķiniet uz
Fails > Informācija > Pārbaudīt, vai nav problēmu > Pārbaudīt
saderību.

Ja kāds kolēģis atver prezentāciju PowerPoint 2007 vai vecākā versijā,
fails tiks atvērts kā parasti — saderības pakotne nav nepieciešama.

Katrā ziņā jums nekas nav jādara.

Ja savā prezentācijā esat iekļāvis jaunos PowerPoint 2013 līdzekļus vai
formatējumu, jūsu kolēģim tiks rādīti brīdinājumi par neatbalstītiem
līdzekļiem, kāds līdzeklis failā var netikt rādīts vai var nebūt iespējas
rediģēt objektus.

Rīks parāda, kuri no jaunajiem PowerPoint 2013 līdzekļiem netiek
atbalstīti vecākās versijās. Pēc tam varat izvēlēties noņemt šos līdzekļus,
lai izvairītos no brīdinājumu rādīšanas iepriekšējās PowerPoint versijās.

Ja saglabājat failu vecākā PowerPoint faila formātā, saderības
pārbaudītājs tiks palaists automātiski, un jūs tiksit brīdināts par visiem
neatbalstītajiem līdzekļiem.

