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Bent u die saaie Powerpoint-presentaties ook zo zatT Dan is het tijd voor Prezi,

Presenteer uw informatie niet meer dia voor dia, maar maak mooie en originele
presentaties. Met Prezi hebt u een canvas waarop u teksten, afbeeldingen en

videos plaatst, Door een pad te volgen of in en uit te zoomen, verplaatst u zich

door de presentatie, In deze workshop gaan we aan de slag met Prezi,
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klik op de knop [og in. Uw profiel wordt weergege-

ven en onder Your prezis vindt u uw toekomstige

presentaties. Klik op uw naam bovenin en vervol-

gens op Settings & License om uw instellingen te

wijzigen. Door op Custom link te klikken, wijzigt

u uw openbare profiel-link. Kies achter New uw

gewenste naam en klik op Change [ink. Onder

Account settings ziet u hoeveel procent van uw

opslagruimte u nog over hebt.

prezi. 0nder Title vult u een pakkende titel in en

onder Description is ruimte voor een omschrijvin

Klik nogmaals op New prezi. Mocht u nog geen

Flash Player 1-0 hebben geïnstalleerd dan zal uw

browser u vragen om de nieuwste versie te down

loaden, De nieuwe presentatie wordt aangemaak'

Onder de nu nog lege presentatie vindt u een kle

menu. Klik op Edit prezi om te beginnen met het

toevoegen van geSevens.

a\ a Een account aanmaken Inloggen Presentatie aanmaken

í I I O.uaantemeldenvooreen í I -/ Inloggendoetudoorbovenin í lJ Omeennieuwepresentatiete

t , I gratisPrezi-accountgaatuinuw I lí opLoginteklikken.Voeruw ï ,| ) maken,gaatuweerterugnaar

V I browsernaarwww.Drezi.com.Klik \-/ í 
' e-mailadresenwachtwoordinen \J LJ YourprezisenkliktuopNew

rechtsboven op Sign up en in het volgende venster

kiest u voor de gratis versie door onder Public op de

knop Start Now te klikken. U krijgt bijna dezelfde

functionaliteit als bij de betaalde versies, met het
gÍote verschil dat uw gemaakte presentaties open-

baar zijn. De betaalde accounts zijn abonnementen,

u betaalt voor deze versies dus een vast bedrag per

jaar. Vul uw gegevens in, vink het selectievakje aan

en klik op Register and Continue.
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.. , Zoomen
i i I U houdt gemakkelijk het over

: i zicht door in en uit te zoomen
. , op uw canvas, Aan de rechter-

kant vindt u twee vergrootglazen, eentje voor het
vergroten en eentje voor het verkleinen van uw
presentatie, De meter in het midden geeÍt aan hoe

ver u bent in- of uitgezoomd. Door op het huisje te
klikken, wordt uw presentatie uitgezoomd tot alle
elementen zichtbaar zijn, Víilt u overigens Íets on-
gedaan maken, dan klikt u bovenin het scherm op de

Undo-knop oÍ gebruikt u de toetscombinatie Ctrl+Z
(Cmd+Z op de l4ac).

i : Pad maken

I i Bent u tevreden over alle ele-

I i menten op uw canvas? Dan
i r kan het leuke werk beginnen,

De echte kracht van Prezi ontvouwt zích zodra u

paden toevoegt. Klik in het bubbel-menu op path.

De bedoeling is dat u de volgorde van de elemen-
ten in uw presentatie nu bepaalt. Elk element - of
drt nu een tekst, aÍbeelding, video oÍ vorm is - kan
geselecteerd woÍden, Klik op uw titeltekst, ver-
v0lgens op een Íoto en daarna bijvoorbeeld op

een video, Prezr toont u nu een lijn met genum

merde bolletjes,

de Dorn zJn \

tn kroJar-tier$e

mJerolatz qelor

- I Pad bewerken
Bent u een element vergeten

,, ,' in uw pad, dan is dat geen pro.

I 1.. - ...: bleem, Crijp het bolletje tusser
genummeÍde bolletjes 1 en 2 en sleep dit naar ee

element, U zult zien dat dit element nu genumme

bolletje 2 wordt. Het oude bolletje 2 wordt automi

tisch veranderd in 3 en alle opvolgende nummeTs

worden eveneens verhoogd. 0m een element uit L

pad te halen, gaat u naar de desbetreffende minia

tuurweergave onder in beeld en klikt u op het krui

Het element wordt niet verwijderd, alleen de verw

zing in het pad verdwijnt,

trur''il;.*:1*":riilr?,

iPad

Alle presentaties die u maakt met prezi, woÍden
aÍgespeeld met Flash, Apples iPad ondersteunt

3een Flash, maar toch kunt u Prezi-presentatjes
:3KiJken op een iPad, U downloadt hiervoor de

.i'=tis èpp Prezl Viewer uit de ADD StoÍe. Na
^s:allatie meldt u zich in de a0D aan met uw
::.:rntgegevens, Onder On prezi.com ziet u al
,.. :-esentaties, Voordat u ze kunt bekijken op
:,", ;)aC moet u ze downloaden, simpelweg door
e'op te klikken. Door bovenin op Show te klik-
ken, Dekijkt u uw pÍesentatie, In- en uitzoomen
doet u met knijpbewegingen, het pad volgt u
door links of rechts het scherm van uw ipad aan
te raken. Het is zelfs mogelijk om kleine dingen
te veranderen in uw presentatie, Dit beperkt zich
echter tot het verwijderen van een element of
het veranderen van een teksr.
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BestandsÍoÍmaten

Prezi kan met een aantal formaten overweg, Voor aÍbeeldin-

8en accepteert Prezi alleen de formaten jpg, png en gif, Let er
wel op dat CYMK-bestanden niet worden ondersteund. prezi

ondersteunt alle bekende videoformaten waaronder swf, mov,
avi, wmv, mp4, mpg en flv, U kunt eveneens youTube-links

invoegen, Videobestanden mogen maximaal 50 megabyte
groot zijn als u een gratis account hebt. prezi Desktop kent
dÊ7Ê hÊnêrLino niot
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mee maakt u presentaties op uw computer in plaats

van in uw browser. Ga naar www.prezi.com/desktop

en installeer de software dóor in het midden van de

pagina op Install Now te klikken. Volg de installatie-

procedure en zodra het programma is opgestart logt

u in met uw accountgegevens en klikt u op Activate.

U kunt nu offline presentaties maken en ze uploaden

naar Prêzi door in het menu op File / Upload to
prezi.com te klikken.

com/explore te gaan. Hier vindt u presentaties \
alle Prezi-gebruikers. Als u een gratis account ht

staan uw presentaties hier ook tussen. Populairi

presentaties worden er speciaal uitgelicht om u

idee te geven wat allemaal mogelijk is met Prez

Bent u van plan om met uw bedrijf veel Prezi-pr

sentaties te gaan maken, dan kunt u voor 450 d

een huisstijl-thema laten maken dat u binnen Ft

kunt gebruiken.
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I t I UkuntuwPowerPoint-documen- )t 'l AlsPro-gebruikerhebtuhetvoor- / | Wiltuwetenwatuallemaal

I Y tenomzettennaarPrezi-presen- í | J oeer datuhetprogrammaPrezi í | r<untmakenmetPrezi?Danis

-Ll-/ taties. Hiervoor moet u uw Power- Í t \--l Desktop kunt downloaden, Hier- | | | het handig om naaÍ www.pre

Point wel opslaan als pdf. ln uw Prezi-bestand klikt u

op InseÍt / File, selecteer het pdf-bestand en klik op

Openen. Het duurt even voordat uw pdf is geconver-

teerd, maar na een tijdje worden de aparte pdf-pagi-

na's als afbeeldingen weergegeven op uw canvas. U

kunt deze met behulp van het zebÍamenu bewerken,

net als alle andere oresentatie-elementen. Uiteraard

geldt dit principe voor alle pdf-bestanden, niet alleen

voor pdf-versies van PowerPoint-bestanden.
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