Narzędzia SMART Board
Menu narzędzi SMART Board™ umożliwia szybki dostęp Obszar powiadomień
do funkcji sterowania tablicą w sposób bardziej wydajny. systemu Windows
W dodatku po za funkcjami takimi jak klawiatura ekranowa
i orientacja, znajdziesz także narzędzia do obsługi
multimediów, które pozwolą ci wykonać prezentacje
z dynamiczną zawartością.

Menu SMART Board

Dostęp do narzędzi SMART Board
Naciśnij ikonę SMART Board w obszarze powiadomień
systemu Windows w prawym dolnym rogu ekranu.
Pokaże się Menu Narzędziowe.
Jeżeli ikona SMART Board nie jest widoczna, wybierz:
Start > Programy > SMART Technologies >
SMART Board Drivers > SMART Board Tools.
Ikona SMART Board ukaże się w dole ekranu.

Wykorzystanie narzędzi SMART Board
W poniższej tabeli opisane są poszczególne opcje
dostępne w menu narzędziowym SMART Board. Dzięki
czułości na dotyk interaktywnej tablicy, każdego
z opisanych narzędzi można korzystać przy pomocy
palca.
Opcja w menu Otwiera
Używaj tej funkcji do
Program
Notebook

Nagrywarka
SMART

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

Opcja w menu Otwiera

Używaj tej funkcji do

Odtwarzacz
wideo SMART

Pisania albo rysowania na obrazie video podczas swojej
prezentacji. Przechwyć pojedynczą klatkę video do programu
Notebook. Używaj SMART Video Player do oglądania plików
video w swoim komputerze, albo oglądaj filmy w kamerze
filmowej, magnetowidzie, CD-ROM bądź DVD.

Klawiatura

Pisania albo edytowania tekstów we wszystkich programach
bez opuszczania 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.

Natychmiastowa
konferencja za
pomocą
programu Bridgit

Przyłączania się albo organizowania konferencji internetowej.
Szczegółowe informacje, jak używać Bridgit są dostępne na
stronie internetowej:
www.smarttech.com/trainingcenter/windows/
trainingmaterials.asp.

Panel sterowania

Wybrania konfiguracji opcji w programach i sprzęcie: ustawień
SMART Board, kalibracji tablicy, dostosowania półki na pisaki
do indywidualnych potrzeb, sprawdzenia dostępnych
aktualizacji programu, dostępu do Centrum Pomocy,
sterowania funkcjami Ink Aware, ustawienia języków
i bezprzewodowych połączeń.

Orientacja

Przeprowadzenia procedury orientacji tablicy interaktywnej.
Kalibrację tablicy należy przeprowadzić przygotowując ją do
pracy lub w przypadku, gdy projektor lub interaktywna tablica
były przesuwane od czasu ostatniego użycia.

Inne narzędzia SMART
Opcja
w menu

Otwiera

Używaj tej funkcji do

Inne narzędzia
SMART >
Cień ekranu

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

Inne narzędzia
SMART >
Reflektor

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

Inne narzędzia
SMART >
Lupa

Powiększenia drobnego druku albo grafiki, jak np. komórka
w Microsoft Excel®, żeby była lepiej widoczna.

Uruchomienia kalkulatora Windows

Inne narzędzia
SMART >
Kalkulator

Inne narzędzia
SMART >
Wskaźnik

Zwrócenia uwagi słuchaczy na ważne treści pojawiające się
na ekranie.

Inne narzędzia
SMART >
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.

