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Agenda szkolenia

Microsoft Project
Word 2019
Online
Efektowne
Szkolenie
redagowanie
z podstaw
dokumentów
obsługi aplikacji
tekstowych
Czas trwania: 6
5 godzin
Prowadzący: Mateusz Miciński, Arkadiusz Partyka

9:00 – 10:30
Pierwsza sesja obejmować będzie wszystkie zagadnienia związane z pracą z tekstem:
1. Metody efektywnej pracy z tekstem, czyli jak tworzyć dokumenty jeszcze szybciej
2. Metody formatowania tekstu, czyli jak tworzyć efektownie wyglądające dokumenty
3. Numeracje stron, nagłówki, stopki, kolumny i wszystkie inne niezbędne elementy
dokumentów
4. Ochrona dokumentu przed niepowołanymi osobami
5. Opcje programu Word

10:30 – 11:00
Przerwa

11:00 – 12:30
Druga sesja dotyczyć będzie pracy z obiektami, graﬁkami i ilustracjami:
1. Dokument tekstowy to nie tylko tekst – możliwości aplikacji Word w kwestii obiektów
multimedialnych
2. Praca z obrazami – własnymi, jak i wbudowanymi. Edycja graﬁk bez użycia
zewnętrznych programów graﬁcznych
3. Własne ilustracje, czyli kształty i inteligentne ilustracje (SmartArt)
4. Tabelaryczne zestawianie informacji, a nawet arkusz kalkulacyjny w programie Word
5. Graﬁczne ilustrowanie złożonych danych

12:45 – 13:15
Przerwa
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13:15 – 15:00
Trzecie sesja dotyczyć będzie tworzenia ﬁnalnych wersji dokumentów, a także automatyzacji
pewnych czynności w pracy z tekstem:
1. Kreowanie oﬁcjalnego dokumentu, czyli wszystko o spisach treści, przypisach,
bibliograﬁach i cytatach
2. Automatyzacja pracy z tekstem – autokorekta, słownik wyrazów bliskoznacznych,
przekład na języki obce
3. Praca nad dokumentem przez kilka osób równocześnie. Weryﬁkacja wersji,
komentarze, zmiany i porównania
4. Korespondencja seryjna, jako automat generujący wiele wersji tego samego
dokumentu

Szkolenie w biurze Onex Group w Sosnowcu:
79 zł netto / osoba
Szkolenie w firmie Klienta:
Min 5 osób.
Max 20 osób.

Dojazd:
Do 50 km – bezpłatnie
50 km – 100 km – 100 zł
100 km – 250 km – 200 zł
Ponad 250 km – 400 zł
Jeżeli byliby Państwo zainteresowani większą liczbą uczestników lub dodatkowymi
wymaganiami proszę o kontakt poprzez formularz na stronie
https://sklep.centrumxp.pl/szkolenia-dla-firm

