
Pachyderm Presentation

Pachyderm സസസോഫഫ്റ്റ് വവെയര് ഇന്സസോള് വചെയഫ്റ്റ് internet വമെനുവെവില് തുറക്കുക.

ആദദദ്യം systempassword വകസോടുക്കുക.

പവിനന്നീടഫ്റ്റ് Pachyderm വന്റെ username ,password നല്കവി സലസോഗവിന് വചെയ്യുക.

Pachyderm വന്റെ username : administrator

                         Password : pachyderm

• പസോകവി സഡദ്യം പസോസകജഫ്റ്റ് തുറനഫ്റ്റ് ആവെശദമുള്ള സസ്ലൈഡര് വടദ്യംപഫ്റ്റ്സളേറഫ്റ്റ് തവിരവഞ്ഞെടുക്കുന.



    Presentation തയസോറസോക്കുനതവിനു മുന്പഫ്റ്റ് topic നഫ്റ്റ് ആവെശദമെസോയ റവിസസസോഴ്സുകള് ഒരു 
സഫസോള്ഡറവിലസോകവി തയസോറസോകവി വെയ്ക്കുക.

 PresentationStart new presentation  എന ക്രമെതവില് തുറക്കുക.PresentationName /Title 

എനവിടതഫ്റ്റ്  പ്രസസന്റ ഷവന്റ സപരു വകസോടുതഫ്റ്റ് next click  വചെയ്യുക.ഇസപസോള് വെവിവെവിധ scree 

template  കള് കസോണസോദ്യം. ഇതവില്  series screen template വസലകഫ്റ്റ് വചെയ്യുക.

തുടര്നഫ്റ്റ്  screenName എനവിടതഫ്റ്റ് സപരഫ്റ്റ് നല്കുക.

AA -----    -----   A1 Title and Subtitle എനവിടതഫ്റ്റ് Topic വന്റ സപരു വകസോടുക്കുക.

Background image നല്കുനതവിന സവെണവി B1 വല browse   എനവിടതഫ്റ്റ് click വചെയഫ്റ്റ് ആവെശദമെസോയ ഇസമെജഫ്റ്റ് 
നല്കുക
Browse – Add new media – Browse -select image(.png, .jpg )- next – done എന ക്രമെതവില് ഇസമെജഫ്റ്റ് 
വസലകഫ്റ്റ് വചെയ്യുക.

Display യവില് വെസരണതഫ്റ്റ് ചെവിത്രമെസോവണങവില് C series image select വചെയഫ്റ്റ് ആവെശദമെസോയ ചെവിത്രദ്യം browse 

വചെയ്യുക. വെന്നീഡവിസയസോ ആവണങവില്  D series main media select വചെയഫ്റ്റ് ആവെശദമെസോയ വെന്നീഡവിസയസോ browse 

വചെയ്യുക.

ചെവിത്രതവിസനസോ വെന്നീഡവിസയസോസകസോ നല്സകണ സപരഫ്റ്റ്  E media caption എനവിടതഫ്റ്റ് നല്കുക.

Sub topic കള് ഓസരസോ സസ്ലൈഢുകളേവിലസോയവി പ്രദര്ശവിപവികസോദ്യം.ഇതവിനസോയവി  ചെവിത്രങ്ങളദ്യം വെവിവെരണങ്ങളദ്യം 
സചെര്കസോദ്യം.

വസലകഫ്റ്റ് വചെയഫ്റ്റ് H2Series Image Item എനതവിവല രണഫ്റ്റ് ഫന്നീല്ഡുകളദ്യം ബബ്രൗസഫ്റ്റ് വചെയഫ്റ്റ് ആവെശദമെസോയ 
ചെവിത്രങ്ങള്വകസോണ്ടു വെരവിക.ആദദസതതഫ്റ്റ് thumbnail ലദ്യം രണസോമെസതതഫ്റ്റ് topic നഫ്റ്റ് ആവെശദമെസോയ 
ചെവിത്രവുമെസോണഫ്റ്റ്.H3 എനവിടതഫ്റ്റ് ആവെശദമെസോയ വടകഫ്റ്റ്റഫ്റ്റ് സചെര്ക്കുക.

പുതവിയ സബഫ്റ്റ് സടസോപവികഫ്റ്റ് സചെര്ക്കുനതവിനസോയവി Add new series page എനവിടതഫ്റ്റ് കവികഫ്റ്റ് വചെയഫ്റ്റ്പുതവിയ സപജഫ്റ്റ് 
സചെര്ക്കുക. ആവെശദമുള്ള അത്രയദ്യം സപജുകള് സചെര്കസോദ്യം

 സഫസോണഫ്റ്റ് വെലപദ്യം, നവിറദ്യം തുടങ്ങവിയവെ മെസോറണവമെങവില് അതതു ഫന്നീല്ഡുകളേവില്  HTML  ടസോഗുകള് 
ഉപസയസോഗവികസോദ്യം.  

   എലസോ ഫന്നീല്ഡുകളദ്യം പൂര്തവിയസോകവിയസോല് ഇടതു വെശത്തുള്ള    Preview ബട്ടണവില് കഫ്റ്റ്ളേവികഫ്റ്റ് വചെയഫ്റ്റ് 
പ്രസസന്റെഷന് എങ്ങവനയവണന കസോണസോദ്യം. മെസോറദ്യം വെരുതസോന് വെന്നീണ്ടുദ്യം Resume Authoring ല് കവികഫ്റ്റ് 
വചെയ്യുക. 

 എലസോ മെസോറങ്ങളദ്യം വെരുതവികഴവിഞ്ഞെസോല് Done കഫ്റ്റ്ളേവികഫ്റ്റ് വചെയഫ്റ്റ് Publish ബട്ടണ് കവികഫ്റ്റ് വചെയ്യുക. തുടര്നഫ്റ്റ്



പ്രസസന്റെഷന്  കസോണുകസയസോ  ഡബ്രൗണ്സലസോ ഡഫ്റ്റ് വചെയ്യുകസയസോ വചെയസോദ്യം. 

 ഡബ്രൗണ്സലസോ ഡഫ്റ്റ് വചെയസോനസോയവി Download presentation എനതവില് കവികഫ്റ്റ് വചെയ്യുക   save വചെയ്യുക.

 ലഭവിക്കുന zip ഫയലവിവല index.html റന്നീവനയവിദ്യം വചെയഫ്റ്റ്  വെന്നീണ്ടുദ്യം zip വചെയഫ്റ്റ് മെസോത്രസമെ തയസോറസോകവിയ 
പ്രസസന്റെഷന് സമെഗ്രയവിസലകഫ്റ്റ് അപഫ്റ്റ് സലസോഡഫ്റ്റ് വചെയസോന് സസോധവിക്കുകയള.   

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
 സനരവത  ഡബ്രൗണ്സലസോഡഫ്റ്റ് വചെയഫ്റ്റ് വവെചവിരവിക്കുന   പ്ലസഫ്റ്റ് വെണ് കസോസവിവല ജന്നീവെശസോസ്ത്രപുസ്തകതവില്  

നല്കവിയവിരവിക്കുന  വെവിവെവിധ സകസോശസോദ്യംഗങ്ങളവട ചെവിത്രങ്ങള് ഓസരസോനസോയവി വെവിവെവിധ സസ്ലൈഡര് 
ഫന്നീല്ഡുകളേവിസലകഫ്റ്റ് വകസോണ്ടുവെരുന.

 തസോവഴയള്ള സസ്ലൈഡര് ഫന്നീല്ഡവിസലകഫ്റ്റ് സകസോശസോദ്യംഗങ്ങളവട സപരുദ്യം വടകഫ്റ്റ്റഫ്റ്റ് ഫന്നീല്ഡവിസലകഫ്റ്റ് ഓസരസോ 
സകസോശസോദ്യംഗതവിവന്റയദ്യം ധര്മ്മവുദ്യം സടപഫ്റ്റ് വചെയഫ്റ്റ് നല്കുന. 

 പ്രവിവെവ്യു കണതവിനു സശഷദ്യംആവെശദമെസോയ മെസോറങ്ങള്  വെരുതവി  പ്രസസന്റെഷന് പബഫ്റ്റ്ളേവിഷഫ്റ്റ് വചെയ്യുന 
 ഡബ്രൗണ്സലസോഡഫ്റ്റ് വചെയ്യുന. സസ്വനദ്യം സഫസോള്ഡറവില് സസവെഫ്റ്റ് വചെയ്യുന. 

 പപാഠപാസൂത്രണരരേഖയ്ക്കനുസരേരിചച്ച് മറച്ച് ടടടെംപച്ച്രളേറ്റുകളുപരയപാഗരിചച്ച് പ്രസരന്റേഷന് തയപാറപാകപാനുള്ള 
സപാധധ്യതകള് അരനന്വേഷരിക്കുന. 

 പസോകവിസഡമെവിവല മെറഫ്റ്റ് വടമഫ്റ്റ്സളേറ്റുകള് ഉപസയസോഗവിചഫ്റ്റ് കൂടുതല് പ്രസസന്റെഷനുകള് തയസോറസോക്കുക.    


