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Opbyg en god Prezi præsentation 

Hvad er Prezi 
Prezi er et præsentationsprogram – hvis du kender Microsoft PowerPoint, så er du klar over, 
hvad et præsentationsprogram bruges til.  
 
Hvis du ikke kender PowerPoint, så bruger man et præsentationsprogram til at oprette en 
grafisk/visuel gennemgang, til at understøtte dét, man står og fortæller en større eller 
mindre forsamling – typisk via en projektor. 
 
Forestil dig et meget stor whiteboard, hvor du både skriver, tegner, sætter billeder/post-it op 
og trækker pile fra punkt til punkt – så tilskuerne kan følge med i din tankegang og 
fremlægning. 
 
Sådan skal du ”se” Prezi programmet. Et program, hvor du kan oprette en intuitiv grafisk 
visualisering, der understøtter dét du fortæller om. 
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Hvad er forskellen på Prezi og PowerPoint? 

Prezi 
Du opretter en Prezi præsentation efter tanken: ”Fra det store overblik og ned til detaljerne”. 
Det vil sige, at du præsenterer publikum for et overblik over f.eks. et salgsfremstød, en 
organisationsændring, information om et nyt produkt eller et mødeoplæg. 
 
Når alle har fået overblik over hele indholdet af din præsentation, så begynder du med at 
zoome ind på begyndelsen/første skridt … og derefter arbejder du dig frem, punkt for punkt 
til slutningen. Ind i mellem er det en god idé at vende tilbage til overblikket … så alle er med 
på, hvor langt I er i proceduren. 
 
I Prezi skal AL grafisk materiale være oprettet i ét eller flere 
andre programmer.  
Du kan IKKE redigere grafik i Prezi – kun indsætte. 
 
Den grafik der allerede er i Prezi er vektor-grafik. 
Vektorgrafik har flere fine egenskaber: Grafikken ikke 
fylder meget (filstørrelse) og kan, i modsætning 
til pixelgrafik, skaleres næsten ubegrænset uden 
kvalitetstab.  
  
Vektorgrafik kan laves i forskellige programmer både de gratis og de dyre. Vektorgrafik kan 
ofte ikke ses med/åbnes af andre programmer (især fra Microsoft) men det kan gemmes 
(eksporteres) til andre formater. 
 
PowerPoint 

PowerPoint er et gammelt program, der har sat standarden for præsentationer 
gennem rigtig mange år. Tanken bag programmet, er at underbygge dét 
taleren siger og dét gør programmet glimrende. 
 
Men hele præsentationen bliver ofte ”side efter side med punktopstillinger”. Det 
kan være lidt svært at gøre en præsentation levende uden at den bliver et 
show, hvor alt flyver rundt på siderne. 
 
Èn ting mangler PowerPoint – overblikket over hele præsentationen. Det er 
svært at give publikum det samlede overblik inden og under præsentationen, 
med mindre, du opretter dias undervejs, der indeholder et samlet grafisk 
billede. 

 
I PowerPoint kan du indsætte grafik og redigere det i programmet. Du kan redigere fotos og 
grafik med både farver og effekter og du kan redigere video og lyd (til en vis grad) f.eks. 
klippe et bestemt område til præsentationen og sætte effekter på.  

http://da.wikipedia.org/wiki/Pixelgrafik
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Målgrupper og fokus 

Få budskabet frem 
Hvad enten det er kunder, medarbejdere eller kolleger du ønsker at formidle viden eller give 
informationer til, skal deres forudsætninger for at få et godt udbytte af præsentationen 
overvejes.   
 
For at skabe en god præsentation kan du hente inspiration fra teknikker inden for: 
 

• Journalisternes fagområde – nyheden op foran! 
• Undervisernes fagområde – pædagogisk tilrettelæggelse af rækkefølge 
• Ledelsesværktøjer – motivere og skabe forståelse 
• Salg og markedsføring – fastholde fokus på produkt eller idé i forhold til målgruppe 

 
Alle fire områder beskæftiger sig også med målgrupper i bred forstand, dog med hvert sit 
sigte. En præsentation kan f.eks. have til formål at informere og åbne en debat, undervise 
medarbejdere eller kunder i nogle produkter, motivere medarbejdere ved at give dem 
overblik under et projektforløb eller at sælge en idé/produkt til kunder/ledelse eller 
medarbejdere.  
 
Målgruppen kan have fællestræk som f.eks. alder, uddannelse, beskæftigelse eller kulturel 
baggrund. Du skal i indhold og form vurdere, hvordan du bruger ord og billeder, så du tager 
hensyn til, hvordan du tror målgruppen bedst kan forstå dit budskab.   
 
Hvis dit publikum har nogle fælles erfaringer vil din brug af konkrete eksempler, som de kan 
genkende, gøre dit indlæg vedkommende for dem. 
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Find frem og strukturér indholdet 

Det er altid en god idé at starte fra ét solidt udgangspunkt som du arbejder ud fra. Hvis du 
har arbejdet med PowerPoint før, er du formentlig meget struktureret i opbygningen af en 
præsentation. Helt den samme disciplinerede struktur behøver du ikke at have med Prezi. 
  
Brainstorming 
Det vil give dig et visuelt overblik og det bliver let at se, om der er nogen eller noget, der 
mangler. 
 

• Sæt dine ideer op på en whiteboard 
• Skriv tekster 
• Tegn tegninger 
• Placér post-it noter 
• Ingen logisk rækkefølge 
• Ingen plan 
• Få alle komponenter med 

 
 
 
Organisér 
Når alle ideer er samlet, skal de organiseres, så dét der hører logisk sammen også bliver vist 
samlet. 
 

• Hjernen er skabt til at finde/genkende mønstre 
• Når du organiserer ideerne, træder struktur og symmetri frem fra ”kaos” 
• Det bliver intuitivt, hvad der hører sammen 
• Når du placerer ideerne i figurer, bliver de lettere at huske 
• I PowerPoint ville dette betyde flere dias med punktopstillinger 

 
Brug eventuelt en Prezi skabelon til tydelig 
visualisering.  
 
Der ligger mange tusinde Prezi skabeloner 
online (klik på Explorer på start siden) og 
mange brugere lægger deres præsentation 
tilgængelig som skabelon. 
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Redigér  
Endelig skal det redigeres, så det bliver vist i dén rækkefølge, der passer til dét du vil 
fortælle. 
 

• Dirigér dit publikum rundt i præsentationen 
• Redigér så rækkefølgen er logisk og intuitiv 
• Zoom ind på detaljer 
• Zoom ud for overblik 

 
• De få vigtige idéer/punkter bør være synlige, selv når du har zoomet helt ud 
• Prøv eventuelt at zoome helt ud og knibe øjnene lidt sammen – er ”historien” stadig 

klar og tydelig, selv om du ikke kan se detaljerne? 
 

• Zoom eventuelt ud til sidst i præsentationen, det giver det samlede overblik 
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Start på Prezi’s webside 

Opbygningen af Prezi, er rimelig hurtig lært og du kommer hurtigt i gang med at bygge præsenta-
tioner. Det hele er intuitivt med fokus på at det skal være let og give dig frihed til at præsentere på 
netop DIN måde.  
 
Du skal ikke downloade noget – du arbejder online og gratis 
 
 Prezi.com 
 
 Klik: Sign up now 
 
 Start med Public – Free (gratis) 

 
Alle præsentationer er offentligt tilgængelige og der er mindre plads  
– men det er et godt sted at starte 

 
 
 

 
 
Du kan altid opgradere til Enjoy eller Pro, hvis du har brug for de ekstra funktioner og muligheder. 
 
 Klik: Sign up 
 
 Udfyld med navn og password 

 

  

http://www.prezi.com/
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Opret ny præsentation  

Via en skabelon 
 Klik på 
 

 
 
Der er flere forskellige skabeloner at vælge mellem. I PowerPoint er templates primært et baggrunds 
billede, hvor du placerer tekstbokse med indhold. Prezi’s skabeloner er meget mere. 
 
Hver skabelon er opbygget til at understøtte den visuelle idé, du vil arbejde med og hver skabelon har 
sin egen visuelle identitet. 
 
For ikke at starte helt på bar bund – kan du begynde med én af de skabeloner, der er i rulle listen – 
f.eks. Journey. Der er i øjeblikket (sommer 2013) ca. 80 skabeloner af vælge imellem. 
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Hver skabelon indeholder en mængde grafik, der er designet til at føre præsentationen fra start til slut 
– så den bliver en grafisk ”rejse”. 
 
Når du viser præsentationen, kan tilskuerne få ”det store overblik” og derefter gå fra punkt til punkt. 
Dét giver en rigtig god forståelse for dét, du viser. 
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Skriv og navigér 

Opbyg præsentationen 
Nu skal du forestille dig, at du placerer en mængde post-it sedler på en whiteboard – og at 
du tegner figurer omkring sedlerne og forbinder dem med streger og pile. Ind i mellem 
skriver du tekst. 
 
I højre side af skærmen dukker en hængelås op, når du klikker. Den hængelås skal du klikke 
på, for at kunne redigere selve layoutet på canvas. 
 
Dét er den måde, du skal tænke navigeringen af en Prezi præsentation. Du starter ét sted og 
via streger/pile/tegnede ruter fortsætter du fra punkt til punkt i præsentationen. Hvert punkt 
bliver ”forstørret/zoomet ind”. 
 

 
 
Hvis du vil benytte grafikken som pladsholder/frame til din tekst eller hvis du vil skrive tekst, 
uden nogen form for grafik – klikker du på grafikken eller den hvide baggrund og så taster 
du. 
 
Prezi opretter en frame, hvis du klikker på hvid baggrund og skriver, den vises automatisk i 
venstre side af skærmen – sammen med de grafiske dele, der ligger i skabelonen. 
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Benyt Frames i stedet for dias 
 

 
 
I Prezi er hver frame en del af det samlede canvas.  
 
I venstre side af denne skabelon, er der en liste på et antal frames – numrene refererer til 
det tilsvarende tal på canvas. 
 
Hver frame indrammer en del af canvas. Du kan sammenligne det med, at du tegner nogle 
figurer på en whiteboard og så placerer du Post-it noter eller tegner inde i figurerne. 
 
I toppen af skærmen er der et punkt: Frames & Arrows – det er dér du indsætter og 
markerer frames. Og det er dér du henter pile, hvis du vil forbinde frames. 
 
Når du klikker på en frame i panelet – fremhæves/ forstørres det på canvas. 
 
Det giver en meget visuel præsentation. 
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Genvejstaster 
Du kan benytte en række genvejstaster Prezi 
 
Som standard er genvejstaster slået fra  
– så du skal først slå dem til. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genveje til element redigering: 
 Delete ..................... Slet valgt objekt 

 Backspace .............. Slet valgt objekt 

 Pile ......................... Flyt valgt objekt 1 pixel 

 Shift + Pile ............. Flyt valgt objekt 10 pixels 

 Ctrl + S ................... Gem Prezi 

 Ctrl + Z ................... Fortryd 1 gang 

 Ctrl + Y ................... Genskab fortryd 1 gang 

 Ctrl + D .................. Duplikér valgt objekt 

 Ctrl + C ................... Kopier valgt objekt 

 Ctrl + V ................... Indsæt valgt objekt 

 Ctrl + Shift + M....... Skift skærmopsætning mellem værdierne: 4:3, 16:9 og Off 

 Esc.......................... Afslut det du er i gang med eller luk åben dialogboks 

 Space ..................... Åbn Prezi CCS editor 

 

Genveje til redigering m.m.: 
 F ...... Tegn frame, tryk F igen for at ændre frame type (bracket, circle, rectangle or hidden) 

 L ...... Indsæt en fil på canvas (image, pdf, video, swf) 

 S ...... Tegn en figur, tryk S igen for at ændre shape type (arrow, line, rectangle, circle, triangle) 

 P ...... Gå til Path mode  

 1 ...... Zoom ind 

 2 ...... Zoom ud 

 3 ...... Rotér med uret 

 4 ...... Rotér mod uret 
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Skalér, Flyt, Rotér m.m. 
Når du klikker på en figur i skabelonen, dukker der en lille værktøjslinje op, lige over den 
markerede frame. Her har du mulighed for at: 
 

• Opdele gruppe af grafik (Ungroup) 
• Slette frame og indhold (Delete) 

 

    
 
I hjørnet kan du enten trække for at skalere frame eller rotere, ved at holde musen nede og 
”dreje rundt”. 
 
På midten af frame, er endnu en værktøjslinje – her kan du: 

• Skalere op + 
• Flytte  
• Skalere ned - 

 
Du bestemmer selv, om du vil holde dig til de frames, der er placeret i skabelonen eller om 
du vil kombinere med dine egne. Du kan også slette frames fra skabelonen, hvis du syntes, 
de er i vejen eller at der er for mange. 
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Rækkefølge af frames 
Inden du kan vise præsentationen, skal du bestemme rækkefølgen af frames. Dét er én af 
forskellene fra PowerPoint, hvor du går fra dias til dias. 
 
I panelet i venstre side af skærmen ligger alle dine frames – både dem fra skabelonen og 
dem du selv har oprettet. 
 
 Klik på knappen: Edit Path  
 
Når du klikker på Edit Path, kan du se ”stien” for hvordan Prezi præsentationen vil gå fra 
frame til frame. 
 
Du kan redigere rækkefølgen ved at trække i numrene  på selve canvas og placere dem 
ved andre frames. 
 

 
 
Når du har flyttet alle tal til deres respektive placeringer. 
 
 Klik på knappen: Done 
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Præsentér 
 Klik på knappen Present i øverste venstre hjørne 
 
I bunden af skærmen ligger din navigering til præsentationen. 
 

 
 
Afslut præsentation 
 Klik på krydset i øverste højre hjørne 
 
 
Genveje til selve præsentationen: 
 Pil højre el venstre . Flyt frem og tilbage på en Path 

 Pil op el ned............ Smart Zoom ind eller ud 

 B ............................. Sort skærm (flyt mus eller tryk tilfældig tast for at fortsætte præsentation) 

 Mellemrum ............. Følg Path (kun i fullscreen mode) 

 Hold X-tast nede ..... Panorere med mus rundt på canvas uden at klikke 

 Hold Z-tast nede ..... Zoome ind og ud ved at bevæge scrollknap på mus op og ned 

 PageUp ................... Flyt frem på Path (ikke i fullscreen mode) 

 PageDown .............. Flyt tilbage på Path (ikke i fullscreen mode) 

 Esc.......................... Afslut præsentation eller X i øverste højre hjørne 

 Ctrl + Shift + C ....... Åbn Prezi CCS editor 
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Redigere skabelon 

Skab en firma tilpasset præsentation 
Ofte vil de skabeloner, der ligger i Prezi være lidt pyntede – specielt med hensyn til fonte og 
farver, men det kan du ændre. 
 
Når du klikker på knappen Template, for du mulighed for at vælge andre temaer (et begreb 
som du måske kender fra PowerPoint).  

 
Du kan også vælge at tilrette 
ét tema: 
 
• Skifte til en anden template 
• Ændre fonte, farver m.m.  
• Ændre alt i temaet 
 
Ved at ændre temaet, bliver 
præsentationen grafisk aktuel i 
forhold til dig og dit firma – 
det giver en god præsentation. 
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Indsæt billeder, PowerPoint, video fra YouTube og lyd 

 
Indsæt billede 

Du kan indsætte grafik i Prezi præsentationen. 
 
Til forskel fra PowerPoint, kan du ikke redigere 
grafik, diagrammer, figurer m.m. i Prezi – så du skal 
have redigeret det hele færdigt i andre programmer. 
 
Du kan indsætte foto, tegninger, illustrationer i Prezi. 
Hvis du har adgang til vektorgrafik, evt. via et gratis 
vektorprogram som f.eks. Inkscape. 
 
Du kan indsætte illustrationer fra din pc, usb, skyen, 
Google (husk der oftest er copyright på grafik i 
Google) eller samle grafik i din mappe ”My collection” 
i Prezi og genbruge. 
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Indsæt fra ”My collection” 
 
 
 
Dette er din egen samling af grafik, 
videoer m.m. 
 
Fra start er samlingen naturligvis tom. 
 

 
 
Højreklik på det, du vil have i samlingen. 
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Indsæt symbols & shapes 
 
Prezi har en stor samling af symboler og tegninger. De er delt op i grupper efter deres 
grafiske udtryk f.eks. fotografiske tegninger. Det er oftest den samme grafik, der går igen i 
alle grupper – men med forskellig grafisk udtryk. 
 

     
 
Du vælger fra en gruppe og derefter en grafikfil fra gruppen. Du flytter rundt på den og gør 
den større/mindre på præcis samme måde, som med al anden grafik i Prezi. 
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Redigér overlappende grafik 
   

 
 
Der er ikke mange redigeringsmuligheder, når det kommer til grafik. Så husk at redigere al 
grafik præcis, som du vil have det i præsentationen. 
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Indsæt diagrammer 

 
 
 
Hvis du kender PowerPoint, har du formentlig benyttet programmets grafiske diagrammer, til 
at gøre ”en lang historie kort” og let overskuelig. 
 
Der er også rigtig mange diagrammer i Prezi. Hver figur i hvert diagram er en selvstændig 
frame, som du kan skrive i. 
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Indsæt video fra YouTube 

 
Linket til YouTube videoen er dén adresse, du kan se i browserens adresselinje øverst på 
skærmen. Kopier den og indsæt den i Prezi dialogboksen. Ctrl+c kopi og Ctrl+v sæt ind. 
 
 

 
 

 
 
Du skal naturligvis have adgang til nettet for at afspille film. Dét skal du være opmærksom 
på, hvis du downloader en præsentation til offline visning. 
 
Hvis du er usikker på netforbindelsen, kan du downloade YouTube videoen til din egen pc – 
men kun HVIS du har copyright til videoen. 
 
Du skal også respektere copyright reglerne, hvis en video på YouTube er mærket med en 
copyright, der specificerer at videoen ikke må vises andre steder. Copyright loven er 
benhård og striks. 
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Indsæt baggrundsmusik 
Vær opmærksom på KODA afgift (afgift ved anvendelse af andres musik). Se mere på 
www.koda.dk. 
 
Husk at klikke på 1. frame, ellers starter musikken ikke. 
 

 
 
Når du viser præsentationen, kan du se ikonet nederst til venstre på skærmen (tænd/sluk 
lyd). 
 
Hvis der er andre lyd-filer i præsentationen – f.eks. video – skruer baggrundsmusikken 
automatisk ned og op igen, når videoen er slut. 
 
Slet musikken igen 
Hvis du ikke længere ønsker musik, skal du kigge i venstre side af skærmen. Dér ligger 
eventuelle lydfiler og der kan du slette dem ved hjælp af knappen med skraldespanden. 
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Indsæt fra fil (PDF, video) 
Du kan indsætte f.eks. PDF-filer i præsentationen. Hvis der er flere sider i PDF-filen, vises de 
én side i hver frame – så du kan bladre. 
 
Det betyder at du kan opbygge en præsentation på grundlag af en PDF-fil … MEN du skal 
være opmærksom på, at siderne i PDF-filen vises forholdsvis små og derfor er det lidt svært 
at læse, hvis der står meget på siderne. 
 
Men illustrationer, flowsharts, organisationsdiagrammer m.m. er lette at vise på den måde. 
 
 

 
  

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=9SfMylutkoA&list=PLQd-7l2T9nIgvWaryp34-MJI65Cq4SiHW
http://www.youtube.com/watch?v=P0hUHg0831M
http://www.it-univers.dk/kontakt.htm


Indsæt billeder, PowerPoint, video fra YouTube og lyd 
Indsæt PowerPoint 
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Indsæt PowerPoint 
Du kan indsætte en PowerPoint præsentation – enten hele præsentationen eller udvalgte 
dias. 
 
På den måde kan du genbruge dias fra en PowerPoint præsentation og få Prezi fremvisning 
af den – uden at skulle skrive al tekst om. 
 
 

 
  



Indsæt billeder, PowerPoint, video fra YouTube og lyd 
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Hvert enkelt dias bliver til en selvstændig frame, som Prezi automatisk placerer i venstre 
side af skærmen. 
 
Klik på en PowerPoint dias og den bliver placeret som en frame i venstre side af skærmen og 
får sit eget nummer. Du redigerer rækkefølgen af frames på præcis samme måde, som hvis 
de var oprettet i Prezi. 
 
 

 
 
 
  



Share Prezi 
Del din præsentation med andre 
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Share Prezi 

Del din præsentation med andre 
 

   
 
 

 
Hvis du lader fluebenet i ”Allow public reuse …” stå, kan andre genbruge din præsentation, 
med deres egen tekst. Hvis du sletter fluebenet, kan de se den, men ikke kopiere 
præsentationen. 
 
Hvis du senere vælger at investere i en betalings-udgave af Prezi kan du downloade Prezi 
Desktop, hvor du bl.a. kan arbejde offline og up- og downloade præsentationer (f.eks. som 
sikkerhedskopier). 
 
 
  



Share Prezi 
Online præsentation 
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Online præsentation 
Det kan være praktisk at kunne præsentere via nettet – online. Det eneste du skal gøre, er 
at kopiere linket til præsentationen – sende linket til deltagerne og give dem et tidspunkt 
for, hvornår præsentationen løber af stablen. 
 
Det kan kombineres med telefonmøde, Skype m.m. – så deltagerne også kan høre, hvad du 
siger. 
 

 
 
 

Del på Facebook 
Du kan dele præsentationen via Facebook, Twitter og LinkedIn. Det eneste du skal gøre er at 
dele linket til din præsentation. 
 

 
 
 

Download som PDF 
Du kan downloade en præsentation – hver frame bliver 
lagt på en side for sig selv. På den måde kan dé, der gerne 
vil have papirkopi af præsentationen, få det – uden at du 
skal have ekstra arbejde med det. 
 
Hvis der er mange billeder kan det tage tid … og naturligvis 
følger video og baggrundsmusik ikke med. 
 
 
 
 
  



Download som transportabel Prezi 
Download en Prezi til offline brug 
 

Side 31 
 

Download som transportabel Prezi 

Download en Prezi til offline brug 
Du kan få brug for en præsentation, også når du ikke har netadgang. Det vil sige at du kan 
bruge den til at præsentere, hvis du ikke har netadgang eller til at sende til f.eks. konference 
arrangører, så de kan se, hvad det går ud på. 
 
Den indeholder en ikke-redigérbar version af din Prezi præsentation og software, der vil 
afvikle din præsentation på både pc og Mac. 
 

 
 
  



Navngiv en præsentation 
Giv præsentationen navn og beskrivelse 
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Navngiv en præsentation 

Giv præsentationen navn og beskrivelse 
Når du er helt færdig med at oprette præsentationen, hedder den stadig ”Untitled Prezi”. Det 
kan du ændre. Prezi lukker din præsentation og viser dette skærmbillede. 
 
 

 
 
Hold musen hen over “Untitled Prezi” og klik på den lille blyant – skriv navn.  
 
 

 
 
Gentag med “No description”. Du kan også give præsentationen en længere beskrivelse/kommentar i 
rubrikken ”Comments”. 
 
 
 
 
 
     
  



Brug af projektor til Prezi præsentation 
Tilslutte pc eller iPad til projektor 
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Brug af projektor til Prezi præsentation 

Hvis der er flere end tre personer, der skal se din præsentation samtidigt, så er det en god 
idé at sætte en projektor til din pc eller iPad. Størrelsen på gengivelsesområdet kan være et 
standardlærred og afstanden fra publikum til lærredet kan være nogle få meter. Det har 
betydning for skriftstørrelse og detaljeringsgraden for den enkelte canvas.  
 
Det kan være anderledes, hvis du står i et auditorium med 500 deltagere. Rummets 
størrelse, belysning og anvendelse af teknik som mikrofon, trådløs fjernbetjening og 
pegeredskaber til at vise din præsentation skal med i dine overvejelser. Det er bedst at se 
lokalet og de tekniske muligheder og begrænsninger, inden at du designer serien.  Du kan 
f.eks. udarbejde en prøve for at teste læsbarheden og væsentlige detaljer i grafiske objekter 
fra bageste række, hvis din præsentation skal foregå i meget store lokaler.  
 

Tilslutte pc eller iPad til projektor 
Når du tilslutter din pc eller iPad til en projektor skal du være opmærksom hvilken type stik 
projektoren anvender: VGA (Video Graphics Array) eller HDMI (High Definition Multimedia 
Interface). Du kan købe stik til henholdsvis VGA og HDMI til både pc og iPad.  
 

 

 

 

 

 

  

VGA fra iPad HDMI stik til tv eller projektor 



Prezi på iPad 
Vise, redigere og oprette via iPad 
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Prezi på iPad  

Vise, redigere og oprette via iPad 
Når du har oprettet en konto hos Prezi, kan du også downloade en App til iPad og anvende 
programmet til at vise, redigere og oprette præsentationer via iPad. Det kræver, at din iPad 
er online via et trådløst netværk.  
 
Fra Prezi App logger du på, og får dine præsentationer vist. Du kan åbne dem i 
præsentationsvisning eller vælge at redigere i dem. 
 

Der er værktøjer til at indsætte tekstbokse og fotos – 
også fotos taget med iPad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan også oprette en ny præsentation og vælge tema 
på sammen måde som via pc.  
 

 

  



Dele redigeringsmulighed mellem flere 
Rettigheder via gratis- og betalingsudgaven 
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Dele redigeringsmulighed mellem flere 

Rettigheder via gratis- og betalingsudgaven 
Hvis I er to som arbejder på den samme præsentation er det praktisk hvis I begge har 
mulighed for at redigere i præsentationen.  
 
Denne mulighed er der hvis bare én af jer har en betalingsudgave (Enjoy eller Pro). Den som 
har betalingsudgaven vælger at dele redigeringsmuligheden med én eller flere, som sagtens 
kan anvende gratisudgaven. 
 
Fra redigeringstilstanden af præsentationen vælger jeg Share 
prezi… og taster mailadresse og vælger Add. Inden du vælger 
Add, kan du beslutte om det kun er læserettighed eller 
redigeringsrettighed du tildeler vedkommende. De modtager 
så en mail om, at de er inviteret til at deltage i denne Prezi.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

http://www.it-univers.dk/kontakt.htm
http://www.dolphinconsult.dk/kontakt.htm

