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Eén gezicht en uitstraling. Een goede presentatie is de kans om uw 

organisatie van haar beste kant te laten zien. Met Vi4Pres™ maakt u 

snel en eenvoudig PowerPoint presentaties die uw merk of organisatie 

de juiste uitstraling geven. Het resultaat is gemak, tijdswinst en een 

betere uitstraling van uw presentaties. 

Met Vi4Pres™ zijn professionele presentaties voor iedereen binnen 

handbereik.

PROFESSIONELE PRESENTATIES BINNEN HANDBEREIK

Dé oplossing voor presenteren
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De voordelen:

Altijd en overal een herkenbare en professionele 
presentaties 
Koppeling met diabibliotheek voor hergebruik van 
bestaande presentaties 
Koppeling met mediabank voor het invoegen van 
afbeeldingen en films 
Ook zonder uitgebreide Microsoft PowerPoint-kennis 
snel presentaties maken 
Snel en eenvoudig in gebruik door integratie in Microsoft 
PowerPoint 
Herkenbare knoppenbalk voor snelle toegang tot 
huisstijlopmaak 

Altijd de juiste huisstijlkleuren in grafieken en tabellen 
Makkelijk invoegen van Excel-tabellen 
Koppeling met Vi4Docs™ tekstblokken 
Meertaligheid van applicatie en modellen mogelijk 
Lage kosten door eenvoudig centraal beheer 
Diamodellen zijn af te schermen voor specifieke 
gebruikers of gebruikersgroepen 
Geschikt te maken voor mensen met een visuele 
beperking

Pack 2: Keuze uit meerdere thema’s / 
invoegen Excelwerkblad / tekstblokken

Pack 3: Presentatie- en afbeeldingenbib-
liotheek / keuze meerdere achtergronden 
(thema's)

Pack 4: Beheerderstool / autorisatie

Pictogram voor demo presentatie / online 
Internet Explorer helpfunctie en content 
per taal

Afwijkende presentatieformaten

Extra knop voor het invoegen van 
huisstijlspecifieke items (grafieken, 
tabellen)

Afwijkende indelingen / afwijkende 
dianummering x / y of x | y
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2 Dia's

5 Dia's

8 Dia's

Vi4Pres™ werkbalk of lint

Invulvenster met variabele velden

Huisstijlsjabloon

Wijzigen presentatiegegevens

Afdrukfunctie

Installatie- en synchronisatiemodule

Pack 1: Multitalige interface en 
presentaties / help, standaard, PDF 
gebruikershandleiding (NL)
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