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Softworld udgiver Microsoft Office 2010 bøger på dansk! Nu har Softworld udgivet 4 inspirerende og
lærerige Office 2010 bøger i programmerne Excel, Outlook, Word og PowerPoint. Bøgerne indeholder trin-

for-trin opgaver, som guider dig igennem de vigtigste funktioner i hvert program.

Denne bog om Microsoft PowerPoint 2010 er for alle der gerne vil lære at designe profesionelle
præsentationer. Læseren lærer at bygge et diasshow op, importere grafik, regneark og video, oprette en

diasmaster og de forskellige afspilningsmuligheder. Derudover giver bogen bud på god præsentationsteknik
og kommer med tips til, hvordan budskabet bedst serveres.

Bogen er i farver, designet er visuelt og inspirerende. Sprogbruget er desuden let og uhøjtideligt.

Der er ikke tale om en opremsning af funktioner. Der er derimod tale om en bog, hvor læseren lærer
programmet at kende igennem 8 øvelser.
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