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ELŐSZÓ
Tisztelt Olvasó!
A bemutatókészítő programok uralkodója a Microsoft PowerPoint
programja. Hegemón szerepét sem az ingyenesen letölthető nyílt
forráskódú (StarOffice, LibreOffice, OpenOffice, EuroOffice Impress), illetve fizetős Presentations programok sem tudták megtörni.
Nem is olyan könnyű dolog ez, hiszen e „támadók” ugyanazon elvek
mentén épülnek fel, mint a PowerPoint, sőt bizonyso szempontból
annak klónjainak tekinthetők.
A magyar fejlesztésű Prezi egészen más úton indult el. A Prezi
ötletgazdája, Somlai-Fischer Szabolcs eredeti elképzelése egy
olyan program létrehozása volt, amely a PowerPoint lineáris gondolatádatásával szemben a végtelen vásznon (munkaasztalon) elhelyezett témákra, objektumokra ránagyítva, kiemelve hozza azokat az
előtérbe, miközben bármikor könnyen visszatérhetünk a teljes projekt áttekintéséhez.
Az ebből kinőtt Prezi programot ma már több millióan használják.
Az eredetileg Flash alapú megoldást mára HTML5 technológiájúra
cserélték. Ráadásul ez a program, vagy internetes szolgáltatás elérhető a Windows, illetve Macintosh OS X operációs rendszert futtató gépeken egyaránt.
Alap változata elérhető ingyenesen, de sikeres az üzleti célra kidolgozott professzionális megoldás is, amelyet többféle előfizetői
konstrukcióban vehetünk igénybe. Természetesen ez utóbbi sokkal
több szolgáltatást nyújt, illetve az ebben készített bemutatók nem
lesznek alapból nyilvánosak, mint az ingyenes verzióban készítettek, amelyekből viszont sokat meríthetünk. A Prezi használata egyszerű, a megszerzett PowerPoint ismeretek alapján könnyen átállhatunk. Könyvünkben a klasszikus Prezi és Prezi Next változatok,
illetve az asztali verzió is szerepelnek.
A könyv írásakor a Windows, illetve Macintosh OS X kezelésében nem profi, de mindenképpen érdeklődő felhasználókat, olvasóKészítsünk bemutatót Prezivel
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kat tételeztünk fel. Ha valamely kérdésre nem kapna megfelelő választ, akkor javasoljuk, tekintse meg a könyv végén szereplő irodalomjegyzékben található egyéb kiadványainkat is. A leírásnál abból
a megfontolásból indultunk ki, hogy a kezdő és a gyakorlott Windows felhasználók számára egyaránt fontos a környezet megfelelő
mélységű ismerete.
Könyvünkben a Prezi, Prezi Classic, Prezi Next 2017-ben elérhető magyar nyelvű változatának összes lehetőségét igyekeztünk ismertetni. Minden olyan esetre, amikor az adott problémát nem tudjuk elég világosan megérteni ebből a könyvből, javasoljuk a program
Súgó és oktató rendszerének, a Prezi.com webhelynek, illetve a
fórumoknak áttekintését.
A könyvet ajánljuk azoknak, akik kényelmesen, gyorsan, tetszetős formában szeretnék elkészíteni előadásaikat, azok bemutatását
hatásosan szeretnék végezni.
Végezetül: bár könyvünk készítése során a megfelelő gondossággal igyekeztünk eljárni, ez minden bizonnyal nem óvott meg a
tévedésektől. Kérem, fogadják megértéssel hibáimat.

Szentendre, 2017. július
Köszönettel

a szerző.
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A program használatához internet kapcsolatra, bármely közismert
böngésző újabb változatára van szükségünk. Pontosabban a szerkesztéshez a Chrome, Firefox 64 bit és Safari 10 böngészőket
ajánlják, megtekintéshez a tabletre és okostelefonra a Prezi
Viewert, asztali gépeken a Safari, Firefox, Chrome, Edge vagy Internet Explorer legújabb verzióját ajánlják.
A letölthető asztali változat telepítéséhez 650 MB szabad tárterület, 4 GB RAM, Windows 7 vagy OS X 10.5 operációs rendszer (illetve ezek újabb változata) szükséges.

Regisztráció
A Prezi.com SaaS (Software as a Service) módon, a felhőn keresztül nyújtott informatikai szolgáltatás. Megvásárlásával igényelhetjük
a letölthető változatot is (letölthető próbaidőre ingyenesen is). Emellett használható (próbaidőszakra ingyenesen letölthető) az asztali
verzió is.
A regisztrációhoz (illetve a későbbiek során a bejelentkezéshez)
a https://prezi.com/ címet gépeljük böngészőnk címsorába, majd az
oldal betöltése után ezt a címet vegyük fel a kedvencek közé, hiszen gyakran fogjuk használni. A kezdőlapon található menüből
többféle részletet megtudhatunk a programról, árazásáról, előfizetői
konstrukcióiról és felhasználói köréről.
Ha már regisztráltunk, akkor a Bejelentkezés parancsot válaszszuk, először azonban kattintsunk a Vágjunk bele gombra!
A következő oldal ugyanúgy az Árak lap, mintha az első oldali
főmenüben ezt választottuk volna. Persze, hiszen a fejlesztők a
program „fizetős” terjesztéséből élnek… Az oldal alsó részén látható
táblázatokból megismerhetjük a különféle konstrukciókban kínált
szolgáltatásokat. Az üzleti csomagban például telefonos támogaKészítsünk bemutatót Prezivel
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tást, tananyagokat, illetve a feltöltött prezik követését is megkapjuk.
Mindegyik csomag ingyenesen használható a próbaidőszak alatt,
így kockázat mentesen kipróbálható.

A Prezi.com főoldala

A Prezi kezdőknek szánt tájékoztató, alap bejelentkező felülete
Készítsünk bemutatót Prezivel
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Nekünk most elegendő a nem csak a próbaidőszakban alkalmas
Basic csomag, amely persze azzal jár, hogy az elkészített bemutatóink nyilvánosak lesznek (a módosíthatóságot megakadályozhatjuk). Ennek megfelelően ne használjunk olyan információkat, képeket, amit nem a nyilvánosságra szánunk. Az előfizetéstől függően
változhat a távoli szerveren a fiókunkhoz biztosított tárhely is, amely
alapesetben 100 MB, Pro esetben 2 GB. Válasszuk a Basic gombot, majd kattintsunk a Basic/Ingyenes felirat alatti Folytatás
gombra!
A következő oldalon adjuk meg bejelentkezési adatainkat (nevünket, postafiókunkat, jelszavunkat), jelöljük be a Nem vagyok robot jelölőnégyzetet, majd kattintsunk a Készítse el ingyenes Basic
fiókját gombra! Bejelentkezhetünk aktív Facebook fiókunkkal is. A
következő oldalon válaszoljunk az egyszerű kérdésre, mivel foglalkozunk, majd elkezdhetjük a tényleges munkát.

Saját kezdőoldalunk
A saját kezdőoldal bal oldalán láthatjuk az új prezentáció készítésének gombját, illetve a korábbi prezik megnyitási lehetőségeit, a jobb
felső sarokban a nyelvválasztás, súgó és fiókbeállítás műveleteit. A
nevünkre kattintva lenyíló menüben választható a Fiókbeállítás és
a Kijelentkezés.
Készítsünk bemutatót Prezivel
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Az Első lépések a Prezivel gombra kattintva megtekinthetjük a
legfontosabb kezdő tevékenységeket a prezi létrehozásától, az
animációk készítéséig. Ez maga egy prezi típusú bemutató, kezeléséhez a legfontosabb, hogy az egyes diák közt a diákon elhelyezett
gombokkal, vagy a kurzort a képernyő aljára húzva megjelenített
idősávval, illetve a < és > navigációs gombokkal mozoghatunk. Az
idősáv fölött mozgatva a kurzort megjeleníthetünk egy mintaképet
az adott pillanathoz tartozó diáról, és az idősávra kattintva azonnal
a megadott pillanattól folytathatjuk a prezi lejátszását.
ikonjára kattintva bármikor visszatérhetünk a
A bal alsó sarok
prezi első diájára, amelyről „vezényelhetjük” az előadást, tetszőleges nagyobb szakaszaira juthatunk. Az az elosztó dia szerepeltetése – különösen hosszabb bemutatóknál – célszerű többször is, hogy
a hallgatóság követhesse bemutató logikai felépítését. Ennek megértése, átélése ugyanis jelentősen megnöveli a bemutató hatékonyságát, az összefüggések megértését, rögzítését.

A legelső Prezi, amely a program használatába vezet be
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