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 PowerPoint 2007    vii -מה חדש ב 

  PPoowweerrPPooiinntt  22000077  --מה חדש במה חדש ב

Microsoft Office PowerPoint 2007 הינו יישום מצגות מושלם שנועד כדי לסייע לך 
באמצעות . ולהציגן בפני קהל, ביצירת מצגות דינמיות ומקצועיות בקלות וביעילות

PowerPointניתן : 

 מקצועיות ארגונים או תהליכים באמצעות שקופיות, תוכניות, הצעות, להציג רעיונות •
 . ומשכנעות

, להשתמש בגלריות של סגנונות ואפשרויות עיצוב כדי להגיע לאיזון מתאים של צבעים •
 . גופנים ואפקטים

 . צורות וטקסט מהודר, לחזק טיעונים על ידי הוספה של תמונות •

להציג נתונים מספריים בצורה פשוטה ונהירה באמצעות טבלאות מעוצבות או תרשימים  •
 . טייםמסודרים ואסת

,  ליצירת דיאגרמות מורכבות אשר משקפות תהליכיםSmartArtלהשתמש בגרפיקות  •
 . הירארכיות וסוגי יחסים אחרים

 . ליצור פריסות מותאמות אישית ובכך להקנות למצגת מראה ותחושה ייחודיים •

ולהעביר ולקבל משוב כדי להבטיח מצגת איכותית ככל , לשתף את עבודתך עם עמיתים •
 . הניתן

תבחין בשינוי ניכר מייד עם הפעלת .  כוללת שיפורים רביםPowerPoint 2007 זו של ירסהג
וזה בגלל שחלקו העליון של חלון היישום מעוצב בצורה שונה , היישום בפעם הראשונה

 מראה, אולם"). PowerPoint 2007 היכרות עם", 1הממשק החדש מתואר בפרק (לחלוטין 
ספר זה ילמד אותך להשתמש .  הקודמתגירסה ששיפרנו מאז ההממשק בהחלט אינו הדבר היחיד

 .בפקודות החדשות השכיחות והשימושיות ביותר

  חדשותתכונות
PowerPoint 2007אם שדרגת ל. כולל מספר רב של אפשרויות חדשות - PowerPoint 2007 

, חדשה הגירסהל הישנה גירסהסביר להניח שתתעניין במיוחד בהבדלים בין ה,  קודמתגירסהמ
סעיף הזה ה. כיצד הבדלים אלה ישפיעו עליך וכיצד תוכל ללמוד עליהם בצורה המהירה ביותר

 גירסהלפי ה, PowerPoint 2000כולל שלוש רשימות של כל האפשרויות החדשות שנוספו מאז 
 . גתשממנה שדר
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 PowerPoint 2003 -אם אתה משדרג מ
 גירסהעומד להבין שהשיפור לעומת האתה , PowerPoint 2003אם עד עתה השתמשת בגרסת 

בנוסף לפיתוח . הקודמת אינו מסתיים בליטוש נוסף של מערך מקיף ושלם של אפשרויות וכלים
 כולל מספר רב של אפשרויות PowerPoint 2007, של גישה יעילה יותר לעבודה עם מצגות

 :ניהןיוב, חדשות ומשופרות

-תפריטי משנה ותיבות דו, יפוש תפריטיםאינך צריך עוד לבזבז זמן על ח. רצועת הכלים •
הפקודות השכיחות ביותר מאורגנות בכרטיסיות , במסגרת הממשק החדש. שיח

ששמותיהן מופיעים בחלק העליון של חלון היישום בצורה המקלה על מציאת הפקודה 
 .הנחוצה

ערכת נושא או אפשרות , תוכל לדעת מראש כיצד החלת סגנון. תצוגה מקדימה חיה •
 .תשפיע על השקופיתאחרת 

 תוכל ליצור בקלות פריסות שכוללות מצייני מיקום עבור .פריסות מותאמות אישית •
ולשמור אותן כדי שתוכל להשתמש בהן לבניית מצגות , סוגים שונים של אובייקטים

 . נוספות

תוכל להשתמש בכלי השרטוט המדהים הזה כדי ליצור דיאגרמות . SmartArtגרפיקות  •
 . הצללות ואפקטים נוספים, שיקופים, ממדיות-ות צורות תלתמורכבות הכולל

ה מיוחדת י תוכל לשתף תכני שקופיות עם עמיתיך באמצעות ספרי.ספריות שקופיות •
 . Microsoft SharePointלאחסון מצגות ושקופיות שנקראת 

תוכל להשתמש ביישום ,  הסופית של המצגתגירסהלפני שמירת ה. ניקוי המצגת •
PowerPointטקסט מוסתר ומידע אישי אשר , די למחוק באופן אוטומטי הערות כ

 . מאוחסנים בתור מאפיינים

 PowerPoint 2002 -אם אתה משדרג מ
אז בנוסף , )Office XPמגיעה עם מערכת  (PowerPoint 2002אם עד עתה השתמשת בגרסת 

סת כדאי שתכיר גם את האפשרויות שהוספנו לגר, לאפשרויות שפורטו בחלק הקודם
PowerPoint 2003: 

תוכל להיעזר באפשרות זו כדי לבחור את המילים . אוצר מילים ושירותי מחקר •
וגם כדי לחפש מידע , המתאימות ביותר לשימוש במצגת שלך ועבור הקהל שלך

 . באינטרנט

, שמות וכתובות, כגון תאריכים, תוכל להשתמש בסוגי מידע מסוימים. תגיות חכמות •
 . במספר אופנים שונים

 . וידאו וצליליםביצועים טובים יותר בעת הפעלת . הפעלת מדיה משופרת •

• Tablet PC Support .תוכל להוסיף למצגת הערות בכתב יד . 
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 SharePointתוכל לערוך מצגות אשר מאוחסנות באתר . סביבת עבודה למסמכים •
 . בשיתוף עם עמיתיך

באפשרותך . ה דיגיטליתאבטחת סיסמה משופרת וחתימ, ניהול מידע זכויות יוצרים •
 . להגביל את הגישה למצגת

תוכל להשתמש בכלי זה כדי לוודא שכל הקבצים שאתה צריך . אריזה עבור תקליטור •
 . אכן יועברו בעת העתקת המצגת לתקליטור

מאפשרים מעבר חלק בין השקופיות בעת העברת . כלי ניווט חדשים להצגת שקופיות •
 . המצגת בצורה אלקטרונית

 . תוכל להוסיף סימונים למצגת במהלך העברתה. דיו משופריםסימוני  •

 PowerPoint 2000 -אם אתה משדרג מ
אבל אין ספק , אז יש לך הרבה להשלים, PowerPoint 2000אם עד עתה השתמשת בגרסת 

כדאי שתכיר ,  הקודמיםהסעיפיםבנוסף לאפשרויות שפורטו בשני . שהמאמץ שתשקיע ישתלם
 :PowerPoint 2002ספנו לגרסת גם את האפשרויות שהו

 נמצאת בחלק הימני של חלון היישום ומשמשת להצגה מהירה של. Overviewחלונית  •
 .מיתאר המצגת או תמונות ממוזערות של השקופיות

, נמצאת בחלק השמאלי של חלון היישום ומשמשת לביצוע חיפוש. חלונית משימות •
הצגה ועבודה עם תוכן הלוח , תהוספת פריטים מאוסף תמונו, בחירת תבניות עיצוב

 .PowerPointומשימות אחרות במסגרת יישום 

  .משמשת לתצוגה מקדימה של שקופיות המצגת לפני הדפסתן. הצגה לפני הדפסה •

 תוכל להגדיר את אפשרויות תיקון האיות .אפשרויות תיקון אוטומטי והתאמה אוטומטית •
 . מיקוםבמהלך ההקלדה ושינוי גודל הטקסט בהתאם למציין ה

 . תוכל כעת להוסיף יותר מתבנית בסיס אחת למצגת. מספר תבניות בסיס •

 . הצגת רשת ככלי עזר ליישור הפריטים שבשקופית. רשת גלויה •

 . תוכל ליצור מצגת המשמשת אלבום תמונות. אלבום תמונות •

 . תוכל לצמצם את נפח התמונות שבמצגת.  תמונותדחיסת •

 . של הנפשות על אובייקט או שקופיתתוכל להחיל מערך . ערכות הנפשה •

 

!אז בואו נתחיל




