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Os slides são a essência do seu Zwypit.
E, porque a comunicação é única de caso para
caso e de situação para situação, criámos um
conjunto de templates de slides exclusivos para
a área da restauração de modo a responder o
melhor possível às suas necessidades.
Para começar o processo de criação de slide,
escolha o template que mais se adequa ao que
pretende. Caso sinta necessidade de inspiração
tem alguns exemplos à disposição que mostram
o que pode fazer com cada tipo de slide.
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Após escolher o template é levado para
a área de edição do respectivo slide. Para
este exemplo escolhemos o “Slide de Início”,
o slide que consideramos ser ideal para
começar a sua comunicação. Se resolver mudar
de template pode fazê-lo em qualquer altura.
Este ecrã é composto por vários campos que,
ao serem editados, vão dando origem ao seu
slide. Se não pretender que algum deles
apareça pode sempre deixá-lo em branco!
Sempre que algum campo tenha algumas
limitações ou especiﬁcações as mesmas
estarão devidamente indicadas.
E, para facilitar ainda mais as coisas,
pode ver como está a ﬁcar o seu slide
à medida que o fôr desenvolvendo.
Quando estiver satisfeito com o resultado
basta clicar no botão “Criar slide”.
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