
Presentations 2018 

Seu novo programa de apresentações 
para todas as ocasiões 

 

O Presentations 2018 é rápido, poderoso e compatível. 

Tão bom quanto um programa de apresentações deveria ser. 

Compatível com o PowerPoint.  

Uma linha reta é o caminho mais rápido. 

PPTX é o novo formato de arquivo padrão do Presentations 2018. 

Esqueça as importações e exportações irritantes: você pode abrir arquivos criados com o 
Presentations no Microsoft PowerPoint – diretamente e sem conversão. 

Isto é o verdadeiro intercâmbio de documentos sem falhas! 

O Presentations 2018 também permite editar arquivos PPT e exportar apresentações para 
PDFs de alta qualidade e para HTML. Além disso, o Presentations para Windows e Mac 
permite criar arquivos de vídeo com ótima qualidade a partir das suas apresentações. 

 
 
 



 
O aplicativo universal 

 

Basta começar trabalhando e a produtividade aumenta 

imediatamente 

Se já trabalhou com o PowerPoint, então irá conseguir trabalhar com o Presentations 2018 
imediatamente. Sua utilização é ainda mais fácil e as apresentações têm um aspecto 
impressionante. 

Resumo: o Presentations 2018 ajuda a criar apresentações apelativas e com pouco 
esforço. 

 
 
 
 
 
 



 
Criando slides atraentes 

 

Simplesmente impressionante 

“Basta adicionar texto” – Se você não quiser desenhar seus próprios slides, 
disponibilizamos vários modelos atraentes para facilitar na criação de sua apresentação. 

Poderá alternar entre vários esquemas de cor e layouts a partir da barra lateral. Poderá 
alternar igualmente entre várias cores de plano de fundo, gradientes e imagens. 

O novo conceito de páginas mestras ajuda na criação de apresentações abrangentes: 
você agora pode criar os esquemas de páginas mestras que desejar e posicionar qualquer 
número de espaços reservados nelas, através de poucos cliques. Isto assegura não só 
uma aparência uniforme de sua apresentação, mas também uma compatibilidade sem 
falhas com o Microsoft PowerPoint. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Apresentações com dinâmica 

 

Pouco esforço, grandes resultados 

Do sério ao extravagante: o Presentations 2018 disponibiliza inúmeras animações e 
transições de slides impressionantes, utilizando aceleração gráfica OpenGL que 
tornam qualquer apresentação cativante. 

Crie belas apresentações informativas utilizando gráficos, tabelas e gráficos. Gosta de 
multimídia? O Presentations para Windows e Mac permite incorporar música, 
comentários falados e vídeos em slides através de um simples botão. 

A função TextArt permite criar slogans vivazes e com a funcionalidade AutoFormas você 
pode realçar os itens mais importantes de forma gráfica. 

 
 
 
 
 



 
Desligar as luzes. Apontar o holofote! 

 

Com o Presentations 2018, sua apresentação será um 

sucesso. 

Avance os slides manualmente ou de forma automática e adapte os slides que exibe à sua 
audiência, com apresentações personalizadas. 

A nova vista de apresentador permite apresentar de forma profissional com dois 
monitores: a plateia assiste à apresentação em um monitor ou projetor, enquanto você 
mantém o controle utilizando o “cockpit” no segundo monitor: aqui você pode ver o slide 
atual e o seguinte, consegue navegar na apresentação e adicionar anotações e rabiscos 
na tela. É assim que você pode ter a certeza que sua plateia vê o que interessa. 

 


