
IZMANTOŠANA 
CANVA.COM
Gundega Fedotova
Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste



SATURS
Par Canva

Canva pārvaldība un iespējas

Darbs ar canva

Materiālu izmantošana



Garfiskā dizaina un publicēšanas tiešsaistes (arī
darbavirsmas un mobilais) rīks, kas piedāvā ērtu

drag'n'drop vadāmību un plašas pielietošanas
iespējas.

PAR CANVA



no 2013. gada
100 valodās
190 valstīs
7+ miljardi dizaini

PAR CANVA



Free
PRO
Enterprise
Education
Nonprofit

PAR CANVA - PLĀNI



PAR CANVA
Reģistrēšanās
Facebook, Gmail, Apple, e-pasts

Darbavirsmas versija
Apple, Windows

Mobilā aplikācija
Iespēja mācīties
Canva Youtube, Learn sadaļa, FB grupas



 CANVA HOME



CANVA PĀRVALDĪBA
UN IESPĒJAS

Veidnes
mārketingam, sociālajiem tīkliem, izglītībai, biznesam u.c..

WWW lapas veidošana
vienkāršas mērķlapas veidošana, bŪS domeina iegādes iespēja

.PDF uzlabošanas iespējas

.pdf augšupielāde

Statiskas, kustīgas:
.jpg,.png,.pdf,.mp4,.svg,.gif



CANVA PĀRVALDĪBA UN
IESPĒJAS

Video
Atjaunināta un papildināta video veidošanas funkcija

Kooperatīvā identitāte
Logo, fonts, kooperatīvās krāsas

Satura plānošanas rīks
Visiem populārākajiem tīkliem

Drukāšanas iespēja
Iespēja pasūtīt fiziskus materiālus ar jūsu dizainu



DARBS AR CANVA
Veidnes
Sagataves, piemeklētas pēc izvelētajiem izmēriem

Elementi
Līnijas un formas, grafisie elementi, fotoattēli, videoklipi, audio,
diagrammas, rāmji, režģi

Augšupielādes
Attēli, video, audio no PC, IG, FB, Google diska, dropbox, video
ieraksts.

Fotoattēli



DARBS AR CANVA
Teksts
Virsraksts, apakšvirsraksts, pamatteksts, fontu
kombinācijas

Stili
Kooperatīvā identitāte, ieteiktie

Fons
Diagrammas
Iespēja ievietot no Google drive

Logotipi



DARBS AR CANVA
Canva LIVE
Tiešsaistes prezentēšana ar tērzētavu

Vēl
Lietotnes un integrācijas - QR kodi,  facebook, emocijzīmes, Google
maps, google drive, Instagram, dropbox, Draw (BEta),  Youtube,
bitmoji,  giphy, u.c..



Kopīgošana
Rediģēšanas saite, veidnes saite, skatīšanas saite.

Lejupielādēt
.png, .jpg, standarta .pdf, .pdf drukai, .svg, .mp4 video, .gif

Prezentēt prezentāciju
standarta, automātiskā atskaņošana, prezentācijas skats (ar
piezīmēm)

Materiālu tešsaistes ierakstīšana

MATERIĀLU
IZMANTOŠANA



MATERIĀLU IZMANTOŠANA
Tīmekļa vietne - saglabāt kā mājaslapu
PP prezentācija
Iegult - iegūt kodu mājaslapai (html)S
Sūtīt e-pastā
IG, FB, LinkedIn, twitter, pinterest, tumblr u.c. soc. tīkli
Plānotājs
Drukāšana 
Un daudz citi paplašinājumi



NODERĪGI RESURSI
canva.new
rakstot www adrešu logā, atveras jauna darba lapa



canva taustiņu vadība canva youtube kanāls

NODERĪGI RESURSI



PALDIES!
Gundega Fedotova

gundega.ferdotova@zrkac.jelgava.lv


