Microsoft Office
Użytkowanie aplikacji Microsoft Office 2007/2010
w połączeniu z programem SMART Notebook
Jeśli Państwo pracują w programach Microsoft Word, Excel lub PowerPoint na tablicy interaktywnej, mogą
Państwo użyć pióra z półki, aby za pomocą wstążki Microsoft Ink pakietu Office wprowadzać uwagi
bezpośrednio do aktualnego dokumentu.

Państwa adnotacje zostaną wstawione do aktualnego dokumentu jako obiekt graficzny i mogą być zaznaczane
palcem, przesuwane oraz zmieniane w rozmiarze lub mieć zmieniane właściwości jak każdy inny obiekt
graficzny w Microsoft Office. Gąbka ze półki na pisaki lub odpowiedni przycisk usuwają obiekt graficzny
w całości. Za pomocą wstążki „Pióra” w obszarze „Narzędzi pisma odręcznego” Microsoft można opcjonalnie
wybrać inne narzędzia do pisania i ściernia lub zmienić ich parametry. Dalsze informacje odnośnie narzędzi
pisma odręcznego otrzymają Państwo w Pomocy Microsoft Office.

Program Microsoft PowerPoint
Jeśli wykonują Państwo prezentację PowerPoint na którymś z urządzeń SMART, mogą Państwo zapisać
swoje notatki tak samo jako obiekt graficzny, jako zapis ekranu w oprogramowaniu Notebook, jak
w Microsoft Word lub Excel. Poprzez pasek narzędzi SMART Ink mają Państwo dostęp do funkcji
PowerPoint – pasek narzędzi ukazuje się automatycznie kiedy Państwo przedstawiają prezentację
PowerPoint.

Przycisk

Zastosowanie
Przechodzi do poprzedniego lub następnego slajdu. Gest „prawe-lewedotknięcie tablicy“ bądź „lewe-prawe-dotknięcei tablicy“ może być użyte
również (.
Pokazuje aktualny slajd oraz całościową ilość slajdów.
Zakańcza prezentacje.
Pokazuje dalsze opcje paska narzędzi SMART Ink.
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Przycisk

Zastosowanie
Otwiera „Narzędzie atramentu PowerPoint“ z piórami do wyboru, zmiana ich formatów
oraz gumką.
Uruchamia „Menu PowerPoint – polecenia“.
Dodaje do Państwa prezentacji dodatkowy slajd.
Dodaje wskaźnik
elementy.

, który dowolnie może być usytuowany nad slajdem, aby wskazywać

Pasek narzędzi SMART Ink jest przy aktywnej opcji na pół przezroczysty, póki kursor się nie
znajduje na pasku.
Określa, czy pasek narzędzi SMART Ink ma być wyświetlony poziomo czy pionowo.
Przechwytuje obraz aktualnego slajdu do programu Notebook.
Usuwa notatki wykonane za cyfrowego atramentu ze slajdu.
Daje dostęp do zmiany ustawień SMART Ink.
Otwiera Pomoc SMART Ink.
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