Eerste Hulp bij Communicatie

De PowerPoint
Presentatie aanpassen
In deze handleiding tonen we je stap voor stap hoe je de PowerPoint presentatie kunt
aanpassen. Ondervind je problemen? Lukt het je niet? Neem contact op met Modem.

1. De PowerPoint presentatie downloaden en uitpakken



Klik hier om de presentatie met mannelijke stem te downloaden
Klik hier om de presentatie met vrouwelijke stem te downloaden

Deze presentatie wordt aangeboden als zip-bestand. Dit bestand moet je eerst uitpakken.
Als je dit correct doet, heb je een map met 150 bestanden zoals hieronder.

checklist
geluidsbestanden
de presentatie

148 geluidsbestanden

Weet je niet goed hoe je een zip-bestand moet uitpakken? Klik dan hier om te zien hoe je
presentatie uitpakt met het gratis programma 7-zip.
Het is belangrijk dat de geluidsbestanden en de PowerPoint presentatie in dezelfde map
op de computer blijven staan voor de presentatie om te werken. Je mag ze gerust
verhuizen van plaats of de map van naam veranderen, zolang de bestanden maar bij
elkaar in dezelfde map blijven.

Modem
Doornstraat 331, B-2610 Wilrijk
Tel.: 03 820 63 50
Fax: 03 828 69 64
E-mail: modem@vzwkinsbergen.be

Bezoek onze website: http://www.modemadvies.be
Schrijf je in voor de nieuwsbrief: modem@vzwkinsbergen.be
Volg ons op Facebook: http://www.facebook.com/modemvzw

2. Stemopnames maken
Je kan de door ons opgenomen stem gemakkelijk aanpassen. Je moet hiervoor 148
geluidsopnames maken en deze opslaan met exact dezelfde bestandsnaam als de
geluidsbestanden die zich reeds in de map bevinden. Geef je ze een andere naam, dan
weet PowerPoint niet om welk geluidsbestand het gaat.
Om het je gemakkelijk te maken hebben we een checklist toegevoegd. Deze toont alle 150
de bestandsnamen en de zinnen die erbij horen.
Het is belangrijk dat je de stemopnames maakt
als WAV-bestand. Dit gaat gemakkelijk met de
geluidsrecorder die standaard bij Windows
geleverd wordt. Als je Windows XP gebruikt, vind
je die in je startmenu in de map ENTERTAINMENT
onder de BUREAU-ACCESSOIRES.
Wie Windows Vista of 7 gebruikt heeft ook een
standaard geluidsrecorder, maar die kan niet
opnemen in het WAV bestandstype. Klik dan hier
om de eerdere versie van de geluidsrecorder te
downloaden.
Klik hier om te zien hoe je een geluidsopname maakt met de geluidsrecorder van Windows.
Er zijn nog gratis programma's, maar vaak zijn die moeilijker in gebruik.

3. Afbeeldingen wijzigen
De pictogrammen die in deze
PowerPoint gebruikt worden, kan je
veranderen. Zo kan je bijvoorbeeld
een foto van je partner of kinderen
gebruiken. Hierdoor wordt het
allemaal nog persoonlijker en
herkenbaarder.
Of misschien heb je liever andere
pictogrammen? Klik hier om te zien
welke gratis pictogramsystemen je
op het internet kan vinden.
Werk je liever met foto's dan
pictogrammen? Klik dan hier om te
zien waar je op het internet foto's
kan vinden.
Klik hier om te zien hoe je de pictogrammen verandert naar je eigen afbeeldingen.

Modem
Doornstraat 331, B-2610 Wilrijk
Tel.: 03 820 63 50
Fax: 03 828 69 64
E-mail: modem@vzwkinsbergen.be

Bezoek onze website: http://www.modemadvies.be
Schrijf je in voor de nieuwsbrief: modem@vzwkinsbergen.be
Volg ons op Facebook: http://www.facebook.com/modemvzw

4. Nieuwe geluiden en afbeeldingen toevoegen
Deze PowerPoint presentatie is een standaard sjabloon. Misschien heb je meer dan één
zoon en wil je ze elk bij hun naam en met hun eigen foto opnemen.
Klik hier om te zien hoe je nieuwe geluidsopnames toevoegt aan de presentatie.
Let wel op! Nadat je nieuwe geluiden en afbeeldingen hebt toegevoegd, mag je de map of
de presentatie niet meer van plaats veranderen.
Als je van nul wilt beginnen met een eigen sprekende PowerPoint, dan helpen we je graag
verder. Neem gerust contact op met modem@vzwkinsbergen.be.
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