Narzędzia SMART Board
Menu systemu SMART oferuje bezpośredni dostęp do wszystkich podstawowych funkcji i narzędzi, takich jak
Klawiatura (ekranowa) lub Pasek narzędzi przechwytywania ekranu. Są tu też również dodatkowe funkcje
i narzędzia interaktywne, za pomocą których można dynamicznie i angażująco prezentować dowolne treści, bez
konieczności uruchamiana programu SMART Notebook.
Dostęp do narzędzi SMART Board
Proszę nacisnąć symbol
SMART Board w prawym dolnym rogu ekranu
w obszarze powiadomień systemu Windows, aby wyświetliło się menu narzędzi
SMART Board.
Menu narzędzi SMART Board
Poniższa tabela opisuje wszystkie opcje w menu narzędzi SMART Board, które
poprzez wrażliwość na dotyk pańskiej interaktywnej Tablicy mogą być wybrane
dzięki dotknięciu palcem.

Nazwa opcji

Używaj tej funkcji do

Program Notebook

Zapisania notatki naniesionej na tablicę lub w komputerze jako serii stron. Szukania
obiektów przechowanych w Galerii, takich jak obrazy, filmy i nagrania programu
Adobe Flash. Eksportuj swoje pliki w Notebook do innych plików w formatach takich
jak HTML, PDF, PowerPoint i obrazów w formatach JPEG, GIF, PBG i BMP.

Nagrywarka SMART

Nagrani wszystkich czynności, które wykonujesz na interaktywnej tablicy – np.
w czasie szkoleń lub lekcji. Dołącz głos z mikrofonu, kontroluj jakość nagrania video.

Klawiatura

Pisania albo edytowania tekstów we wszystkich programach bez odchodzenia od
interaktywnej tablicy.

Ruchome narzędzia

Uzyskania szybkiego dostępu do pióra, zakreślacza, gąbki i innych często używanych
narzędzi. Przechwyć obraz z ekranu, cofnij polecenie, albo wróć do tego, co już
skasowałeś na interaktywnej tablicy.

Pasek narzędzi
przechwytywania
ekranu

Wzbogacenia lekcji przez przechwycenie wybranej części ekranu, okna, albo obrazu
całego pulpitu. Przechwycony obraz automatycznie pokaże się na stronie w twoim
pliku programu Notebook.

Zasłona ekranu

Stopniowego ujawnienia (ukrycia) informacji lub tekstu pod obrazem przez odsunięcie
cienia z danego obiektu (naciągnięcie cienia na dany obiekt).

Reflektor

Skoncentrowania uwagi słuchaczy na wyszczególnionej części ekranu. Zmień kształt
tego elementu, ustaw stopień przezroczystości zaciemnionej części, albo zakończ
oglądanie tego elementu.

Wyświetl ruchome
narzędzia
Ukryj ruchome
narzędzia

Ukrywania lub wyświetlania na tablicy paska ruchomych narzędzi

Ustawienia SMART

Do konfigurowania opcji programu i tablicy interaktywnej: zmiana ustawień tablicy,
kalibracja tablicy, uruchomienie kreatora połączenia z tablicą, ustawienia opcji
językowych itp.

Orientacja

Przeprowadzenia procedury orientacji tablicy interaktywnej, którą trzeba
przeprowadzić w przypadku braku precyzji w pracy z tablicą lub gdy projektor lub
interaktywna tablica były przesuwane względem się od czasu ostatniego użycia.
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Sprawdź, czy są
aktualizacje i aktywacje

Uruchomić program pomocniczy Aktualizacja produktów SMART, który sprawdzi
dostępność w Internecie nowej wersji programu SMART Board oraz sprawdzi stan
aktywacji zainstalowanych aplikacji. Zarządzania kluczem produktu (dodawanie,
usuwanie i przenoszenie).

Pomoc

Uruchomić funkcję pomocy oprogramowania SMART Board.

Wyjście

Wyłączyć menu narzędzi SMART Board. Aby je ponownie otworzyć, trzeba
wybrać Menu Start > Wszystkie programy > SMART Techologies > Menu systemu
SMART.
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Produkty dodatkowe
Pomoc SMART w nauczaniu
Poprzez

różnorodne

dodatkowe

urządzenia

oraz

aplikacje

istnieje

poszerzenia możliwości interaktywnej tablicy SMART Board.
Wizualizer – SMART Document Camera
Chcecie Państwo pokazać „realne przedmioty” na tablicy SMART Board i je
poopisywać, a potem zapisać wszystko na dysku komputera jak np. arkusze pracy,
cenne eksponaty, strony starych książek itp.? Dzięki SMART Documents Camera
nie ma z tym problemu! Za pomocą jednego kliknięcia mogą Państwo wyświetlić
obraz widziany przez kamerę, aby go opisać. Kolejne kliknięcie zapisuje obraz
w SMART Notebook jako obiekt graficzny.
Z muzyką jest wszystko łatwiejsze – Głośniki USB
System składa się z dwóch 15-watowych głośników stereo, które są mocowane
przy interaktywnej tablicy SMART Board lub na ścianie. Dzięki tym głośnikom
mogą Państwo odtworzyć nagrania na lekcji muzyki, urozmaicić lekcję historii
oryginalnymi nagraniami albo dać nativ spreakerowi dojść do słowa na lekcji
angielskiego. Jakość dźwięku oraz urywki filmu zyskają na wartości.
SMART kapp
SMART kapp to nowoczesny flipchar. Ppozwala na wykonywanie na
nim adnotacji za pomocą pisaków suchościerlanych, a ich usuwanie
wykonywane jest zwykłą gąbką. Uczniowie (słuchacze) mogą na
swoich tabletach lub smartfonach zainstalować aplikację, która pozwala
na bieżąco widzieć materiały powstające na flipchart’cie i wykonywać
własne, prywatne zrzuty wybranych materiałów bezpośrednio na swoim
urządzeniu mobilnym. Można z przymrużeniem oka powiedzieć, że po
spotkaniu wychodzimy z „własnymi notatkami”.
SMART kapp iQ
SMART kapp iQ to nowoczesny płaski, interaktywny wyświetlacz,
który jest rozwinięciem zwykłego SMART kapp i tradycyjną
tablicą interaktywną. Teraz uczestnicy spotkania nie są tylko
biernymi odbiorcami, ale dodatkowo mogą za pomocą swoich
urządzeń mobilnych nanosić swoje adnotacje na interaktywnym
ekranie w czasie rzeczywistym, z dowolnego miejsca, a wszyscy
uczestnicy widzą te zmiany „na żywo”. Dodatkowo istnieje
możliwość przenoszenia zrzutów adnotacji bezpośrednio do
programu SMART Notebook, aplikacji SMART amp.
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możliwość

SMART Notebook for iPad
Z aplikacją SMART Notebook dla iPada uczniowie mogą używać
oprogramowania SMART Notebook na osobistych oraz szkolnych iPadach.
Dzięki aplikacji można łatwo zmieniać sposób prowadzenia zajęć pomiędzy
lekcją z całą klasą, pracą w małych grupach oraz indywidualnym
nauczeniem. Interaktywne materiały edukacyjne przygotowane za pomocą
SMART Notebook są dla uczniów oraz nauczycieli na iPadzie wszędzie
i o każdej porze dostępne. Aplikacja SMART Notebook for iPad dostępna
w Apple Store i iTunes.

SMART Notebook Maestro
Aplikacja SMART Notebook Maestro pozwala nauczycielom na
zdalne sterowanie i interakcję z programem SMART Notebook za
pomocą interaktywnego ekranu iPada wyposażonego w SMART
Notebook for iPad. Aplikacja łączy się z tradycyjną wersją SMART
Notebook za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Użytkownicy SMART
Notebook Maestro mogą zmienić strony SMART Notebooka na
tablicy, dodawać i manipulować obiektami podczas poruszania się
po klasie, bez zakłócania przepływu lekcji.

SMART Notebook amp
Aplikację SMART

amp

z powodzeniem można nazwać

wirtualną tablicą interaktywną w chmurze. Jest to platforma
edukacyjna do współpracy w czasie rzeczywistym oparta
o technologię przetwarzania w chmurze. Pozwala na pracę
grupową poprzez wspólne obszary robocze, które są dostępne
dla użytkowników poprzez sieć Internet za pomocą graficznej
przeglądarki internetowej na prawie dowolnym urządzeniu
komputerowym

bez

względu

na

system

operacyjny

(wyświetlacz urządzenia > 5”).
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