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VEJLEDNING TIL INDSTILLING AF
PRÆSENTATION TIL SKÆRM

Den frie skærm i udstillingen "Steder med sjæl – hvor er kulturarven i din kommune?" er en af
de platforme, som kan bidrage til at øge den lokale opbakning og interesse for spørgsmålet om
bevaring, anvendelse og udvikling af den lokale bygningskulturarv.
Det er op til den enkelte kommune at vælge dét materiale, der skal vises, og det er nemt at lave
en præsentation til skærmen.

HVAD KRÆVER DET?
To forhold er vigtige for, at præsentationen kan vises på udstillingens skærm.
•

Præsentationen skal tilrettelægges til widescreen(1680x1050 pixel). Denne indstilling
finder du i Powerpoint programmet som det første, når du går i gang med at lave
præsentationen. Følg vejledningen nedenfor.

•

Inden præsentationen lægges over på udstillingsskærmen skal præsentationen indstilles
til automatisk sideskift efter et passende antal sekunder. Følg vejledningen nedenfor.

•

Fortæl personalet, der er ansvarlig for den daglige opstart af afspilleren i udstillingen,
hvad din præsentation hedder og at den skal afspilles i fuld skærm/full screen.

INDSTILLING AF POWERPOINT TIL WIDESCREEN-FORMAT
•
•
•
•
•

Powerpoint-programmet åbnes
Klik på Sideopsætning under menuen, Filer
Vælg Brugerdefineret under Diasstørrelse
Indstil bredde og højde til henholdsvis 25,4 cm i bredde og 14,3 cm i højde

Klik Ok

INDSTILLING AF TIDEN I DIASVISNING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klik på Indstil diasshow under menuen Diasshow
Klik på Alle under Vis dias
Klik på Brug eventuelle tidsindstillinger under Fremføring af dias
Klik på Gentag indtil Esc under Vis indstillinger, denne indstilling sikrer at
slideshowet kører automatisk
Indstil diasshowets opløsning til den højeste opløsning
Tryk OK
Klik på Diasovergang under menuen, Diasshow
Klik på Fremfør dias automatisk efter x antal sekunder, alt efter hvor meget
information, der er på den enkelte slide og hvad formålet med præsentationen er
Klik på Anvend på alle dias

Test og luk menuen Diasovergang
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