צ'ק ליסט מצגות לדוברים
הקפד להגיע חצי שעה לפני המצגות כדי לבדוק את הציוד לפי הרשימה,
ודאג שיהיה לך את השם והטלפון של האיש הטכני במקום
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גיבוי
 יש עותק עדכני מהמצגת לפחות ב 2-מקומות זמינים :מייל ,דיסק-און-קי ,לאפטופ או סלולרי?
 האם יש לכם תדפיס של המצגת ,למקרה שהכל משתבש?
המחשב
(היזהרו במיוחד במוסדות ואולמי כנסים בהם המחשב נעול בתוך הפודיום ,או שמביאים מחשב במיוחד)
 האם יש בכלל בחדר ההרצאות מחשב?
 האם הצלחתם להדליק אותו ,ולראות שהוא מחובר לחשמל ועובד?
 האם צריך סיסמה כדי להתחיל לעבוד איתו?
 האם יש לכם גישה לשקע  USBכדי לחבר דיסק-און-קי או עכבר?
החלונות
(היזהרו במיוחד אצל מעצבים שעשויים להחזיק רק מקינטושים או סטרטאפים שעשויים להחזיק
לינוקסים ,וכן אצל חברות לא ישראליות שיחזיקו חלונות בשפה זרה)
 האם יש גירסה של חלונות בעברית שתומכת בכלים שתשתמש בהם?
 האם היא עובדת חלק או שהיא איטית או נתקעת?
 האם היא מוציאה הודעות שגיאה מביכות באמצע?
הפאוורפוינט
 איזו גירסה של פאוורפוינט מותקנת והאם היא מתאימה למצגת שלך?
 אם לא ,האם התאמת
 האם הפאוורפוינט עולה ללא בעיות?
רשת ואינטרנט
(היזהרו במיוחד בבנקים וגופים בטחוניים בהם האבטחה מוגברת ותצטרכו אישור חריג לחיבורי רשת)
 האם המחשב מחובר לאינטרנט?
 האם את יכולים פתוח את המייל שלכם ולהוריד את המצגת?
 להקרין סרטונים מקושרים או להדגים אתרים רלוונטייים?
המצגת
 האם המצגת עולה בלי בעיות עם כל השקפים?
 האם השקפים והאנימציות עובדים בסדר הנכון?
 האם אין בעיות של שקפים שקפצו או שורות שהחליפו צד?
העכבר/מעביר השקפים
(תמיד כדאי להביא איתכם עכבר אלחוטי ,למקרה שאין להם מעביר שקפים)
 האם אתם מרגישים איתו לגמרי נינוחים? יכולים להעביר שקפים אחורה וקדימה?
 האם יש לו מגבלות טווח בחדר?
המקרן ('ברקו')
 האם הוא נדלק ומתחבר בפשטות או שהוא על התקרה וצריך איש טכני לתפעל אותו?
 האם הוא עובד ומקרין את המצגת כמו שרציתם?
 האם אפשר לנתק אותו זמנית כדי לעשות שינויים ולתפעל תקלות?
התאורה
 האם החדר מספיק חשוך כדי לראות את המצגת ,ומספיק מואר כדי לראות אותכם?
 איך שולטים בתאורה כשצריך לשנות אותה?
הגברה
 האם בכלל יש צורך בהגברה או שאפשר להסתדר בלי?
 איזה סוג של מיקרופון יש (רגיל? אלחוטי? 'מדונה'?) ומי מתפעל אותו?
בהצלחה!
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