
Udskifte billedet: 

 

Slet det nuværende billede, Klik 

på billede ikonet midt på siden. 

Vælg et billede, læg derefter 

billedet bagerst, ved at markere 

billedet, højreklik og vælg ”Send 

Bagerst”. 



Tekst med bullets  

Næste niveau tekst: 

Brug ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 
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Slet det nuværende billede, 

Klik på billede ikonet midt på 

siden. 

Vælg et billede, læg derefter 

billedet bagerst, ved at 

markere billedet, højreklik 

og vælg ”Send Bagerst”. 

 

 

OBS! 

Hele billedefeltet udfyldes. 

Hvis man ønsker at tilpasse 

billedet i 

Photoshop/Microsoft 

Picture inden det indsættes 

skal formatet være: 

Til print og skærm (72 dpi): 

Bredde: 680 pixel 

Højde: 445 pixel 

 

 

Præsentationens titel:: 

 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation  

ind i tekstfeltet ”Footer” 

4. Tryk ’anvend på alle’ 
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