Curso MAV102 - Visio | Exploração avançada de Diagramas
10,50 Horas
Introdução
Neste curso irá expandir o conhecimento que já ganhou com o Visio Professional 2003: curso de diagramas. Irá trabalhar
com muitos recursos avançados, inclusive utilizando ferramentas de desenho, criando e trabalho com stencils
personalizados e modelos, e compartilhar seus desenhos do Visio com outras aplicações.
Público-alvo
Este curso está indicado para o formandos que p, possuindo conhecimentos de Visio, pretendem explorar e uytlizar as
ferramentas avançadas disponibilizadas por esta ferramenta..
Quando completar o curso
No final deste curso, os participantes estarão habilitados a:
•

Abrir e manipular barras de ferramentas e janelas stencil na área de trabalho.

•

Mudar as configurações de fundo para melhorar os desenhos específicos.

•

Utilizar ferramentas de desenho e características de comando da operação para criar formas personalizadas.

•

Integrar novos mestres em um stencil e editar os mestres

•

Utilizar um documento stencil para fazer um inventário de todas as formas usadas em um desenho.

•

Criar um novo modelo personalizado e usá-lo para criar rapidamente um desenho.

•

Criar e utilizar estilos para formatar rapidamente várias formas de um desenho.

•

Utilizar camadas para organizar e controlar as formas de um desenho.

•

Ligar um desenho do Visio em um documento do Microsoft Word e actualizar as alterações.

•

Ligar as formas de um desenho à informação contida em um banco de dados externo.

•

Converter um desenho para uma página da Web.

•

Utilizar várias técnicas para preparar um desenho de impressão

Pré-requisitos
De forma a retirar o máximo de proveito desta ação, os formandos deverão possuir as seguintes competências e
conhecimentos constantes da ação:
•

MAV101 – Visio Diagramas

•

Ou possuir conhecimentos equivalentes
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Exames
(não existem exames)
Conteúdo em detalhe
Predefinir Visio
•

Trabalhar com a barra de ferramentas

•

Trabalhar com Windows

Utilizar as ferramentas de desenho
•

Noções básicas de desenho

•

Técnicas avançadas de desenho

Formas Predefinidas
•

Utilizar formas predefinidas

•

Utilizar formas predefinidas num desenho

Técnicas avançadas
•

Predefinidos

•

Principal predefinido

•

O documento

Modelos, estilos e formas
•

Trabalhar com modelos

•

Formatar e ligar formas

Partilhar o Trabalho
•

Ligação de documentos

•

Trabalhar com dados externos

•

Criar documentos HTML

•

Técnicas de impressão
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