Advanced
Word
Processing
Η ενότητα Advanced Word Processing του
ECDL πιστοποιεί προχωρημένες δεξιότητες
σχετικά με τη δημιουργία περίπλοκων
εγγράφων, καθώς και γνώσεις που
αυξάνουν την παραγωγικότητα και
εγγυώνται καλύτερα αποτελέσματα.

Με αφορά το Advanced
Word Processing;

Τι θα μου προσφέρει η ενότητα
Advanced Word Processing;

Οι εργοδότες θεωρούν δεδομένο ότι το προσωπικό έχει
όλες τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να δημιουργεί
εξαιρετικής ποιότητας, άριστα δομημένα έγγραφα.
Η παραγωγή εγγράφων είναι σχεδόν βέβαιο ότι παίζει
σημαντικό ρόλο, ανεξαρτήτως του τομέα απασχόλησης.

• Παρέχει άριστες δεξιότητες στην προηγμένη
μορφοποίηση κειμένου.

Η ενότητα Advanced Word Processing απευθύνεται σε
όλους όσους πρέπει να προχωρήσουν πέρα από τη
βασική επεξεργασία κειμένου και να μπορούν να
παράγουν καλά δομημένα, περίπλοκα έγγραφα. Είναι
ιδανική πιστοποίηση για εργαζόμενους που
συντάσσουν κείμενα και αναφορές, για ακαδημαϊκούς
και για φοιτητές που πρέπει να ετοιμάζουν
αψεγάδιαστες εργασίες και ερευνητικά έγγραφα.

• Καλύπτει τους διάφορους τρόπους εισαγωγής
αναφορών, βιβλιογραφίας και πινάκων περιεχομένων.
• Εμβαθύνει στη χρήση αυτοματοποιημένων ενεργειών,
όπως το mail merge, που επιτυγχάνουν μεγαλύτερη
παραγωγικότητα και ευκολία.
• Παρουσιάζει την εξ’ αποστάσεως συνεργασία πάνω σε
ένα έγγραφο, με γνώμονα την αποδοτικότητα και την
ασφάλεια.
• Εξηγεί τον κατάλληλο τρόπο προετοιμασίας ενός
εγγράφου για εκτύπωση ή διαμοιρασμό.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορώ να:
• Επεξεργάζομαι έγγραφα με ιδιαίτερη μορφοποίηση και
να τα παρουσιάζω με καλαίσθητο και ξεκάθαρο τρόπο.
• Προσθέτω βιβλιογραφικές αναφορές με όλους τους
καθιερωμένους τρόπους, πίνακες περιεχομένων και
αναφορών, και σελιδοδείκτες.
• Εργάζομαι παραγωγικά, αξιοποιώντας πλήρως το
λογισμικό επεξεργασίας κειμένου και τις δυνατότητές
του στη δημιουργία πεδίων, φορμών, mail merge, και
αυτοματισμών.

• Συνεργάζομαι από απόσταση πάνω σε ένα αρχείο, να
τηρώ αναθεωρήσεις και να διαχειρίζομαι αλλαγές,
πάντα διατηρώντας τα υψηλότερα επίπεδα
αποδοτικότητας και ασφάλειας.
• Προετοιμάζω ένα αρχείο για εκτύπωση ή ηλεκτρονικό
διαμοιρασμό, φροντίζοντας οι ενότητες, η σελιδοποίηση
και οι κεφαλίδες να εμφανίζονται σωστά, και να
προσθέσω υδατογράφημα αν το επιθυμώ.

Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας Advanced Word Processing
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Μορφοποίηση

•
•
•
•
•

Κείμενο
Παράγραφοι
Στυλ
Στήλες
Πίνακες

Βελτίωση Παραγωγικότητας

•
•
•
•
•

Χρήση πεδίων
Φόρμες και πρότυπα
Συγχώνευση αλληλογραφίας
Σύνδεση κι ενσωμάτωση
Αυτοματισμός

Ομαδική επεξεργασία

• Παρακολούθηση κι αναθεώρηση
• Πρωτεύον έγγραφο
• Ασφάλεια

Προετοιμασία εκτύπωσης

• Ενότητες
• Διάταξη εγγράφου

Πώς μπορώ να ξεκινήσω;

Η PeopleCert είναι παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών
δεξιοτήτων. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις με στόχο την ανάπτυξη
και διάθεση κορυφαίων εξετάσεων πιστοποίησης. Η PeopleCert διενεργεί εξετάσεις σε 200
χώρες και σε 25 γλώσσες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, και δίνει τη δυνατότητα
σε επαγγελματίες να κάνουν τις φιλοδοξίες τους πραγματικότητα, μέσω της κατάρτισης.
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Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να βρείτε ένα πιστοποιημένο κέντρο κοντά σας,
επισκεφθείτε το ecdl.gr

