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PowerPoint voor Myeasychannel 
In dit artikel wordt uitgelegd, hoe u PowerPoint presentaties op het beeldscherm kunt presenteren. 
Advies is wel de nieuwste versie van PowerPoint te gebruiken. 
Dit voorbeeld is gemaakt in Office365. 
 
Er zijn twee keuzes: 

1- Elke slide afzonderlijk opslaan en uploaden met de Feedmanager van Myeasychannel 
2- De gehele PowerPoint presentatie opslaan als video en uploaden m.b.v. de Feedmanager van 

Myeasychannel. 
 
1    -    elke slide afzonderlijk opslaan. 
Kies in PowerPoint <Opslaan als> 
 

 
 
Kies de locatie, waar u de slides wilt opslaan. 
Kies het bestandsformaat JPG en klik op <Opslaan> 
 

 
 
Zie volgblad 2: PowerPoint voor Myeasychannel 
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Geef de dia desgewenst de juiste benaming, om hem later gemakkelijk in de Feedmanager van 
Myeasychannel te herkennen. Klik op <Opslaan> 
 

 
 
 
U ziet een nieuw venster met de vraag “Alle dia’s” of “Alleen deze”. 

Kiest u voor “Alleen deze”, dan zal alleen de vooraf geselecteerde dia worden opgeslagen. 
 

 
 

Kiest u voor “Alle dia’s”, dan zullen alle dia’s, die u in PowerPoint presentatie hebt gemaakt, worden 
opgeslagen. 
 

 
 
PowerPoint maakt een nieuwe map aan, waarin de JPG’s de naam “Dia 1”, Dia 2”, enz. hebben gekregen. 
Advies is de omschrijving aan te passen. 
Klik daarvoor twee keer op de tekst van bijvoorbeeld “Dia 1”. De tekst wordt nu blauw en u kunt er een 
nieuwe omschrijving aangeven. 
 

 
 

 
 
Zie volgblad 3: PowerPoint voor Myeasychannel 
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Uploaden in Myeasychannel 
Upload de JPEG’s in uw Feedmanager beheer en plaats deze in de linker “uitzend” kolom in de gewenste 
volgorde van uw presentatie. 
 

                           
                      Afbeeldingen uploaden                           plaats de onderdelen in de “uitzending” links 
 

 
 
 
2    -     Opslaan als video 
Als u kiest voor opslaan als video, heeft dit als voordeel, dat de eventueel aangebrachte animaties en 
beeldovergangen volledig worden meegenomen. 
Ook video’s worden automatisch meegenomen. 
U geeft in PowerPoint de wachttijd per dia aan. 
Als u een video plaatst, zal deze bepalend zijn voor de vertoningsduur. 
 
Kies in PowerPoint de functie <Export> en kies <een video maken>. 
 

 
 
 
Zie volgblad 4: PowerPoint voor Myeasychannel 
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Klik op “Presentatiekwaliteit” en kies voor de hoogst mogelijke kwaliteit. 
In dit voorbeeld is dit 1920 X 1080, omdat we hier gebruik maken van de Myeasychannel template voor Full 
HD presentaties. Vraag naar deze template, want standaard heeft PowerPoint een te lage resolutie voor 
beeldschermpresentaties. Vraag desgewenst ook een template voor ‘Portrait” opstelling. 
 

 
 
Klik op <Video maken>. 
Kies het formaat MPEG-4. 
De tijdsduur voor het maken van de video hangt af van het aantal dia’s, beeldovergangen, animaties en 
video’s in uw presentatie. 
 

 
 
Uploaden in Myeasychannel 
Upload de video en plaats deze links in ‘de uitzending’. De video staat onder de eventueel aanwezige JPEG’s. 
 

       
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Zwart Audiovisual BV 
Zuidesch 4 
9304 TW  Lieveren 
T: 0031505017340 
E: info@zwart-av.nl 
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