Informacje dotyczące licencjonowania oprogramowania SMART
SMART Notebook to główne, bezpłatne oprogramowanie przeznaczone do użytku z interaktywnym
monitorami i tablicami SMART Board. Możesz pobrać je i zainstalować na komputerze w szkole oraz
na swoim prywatnym urządzeniu w domu. SMART Notebook zawiera bardzo dużo funkcji, których
można używać do tworzenia, edytowania i prowadzenia interesujących lekcji z tablicami oraz
monitorami SMART Board.
Istnieje możliwość rozbudowania funkcji SMART Notebook o płatny pakiet SMART Learning Suite,
w skład którego wchodzi SMART Notebook Plus oraz aplikacja chmurowa Lumio https://lum.io.
SMART Notebook Plus obejmuje narzędzia do przygotowywania gier, zabaw i ćwiczeń interaktywnych
- SMART Ćwiczenia oraz system oceny uczniów - SMART Oceny i dużo innych interesujących narzędzi.
Lumio umożliwia nauczycielom tworzenie, organizowanie, dostarczanie i udostępnianie treści lekcji
poprzez sieć Internet na osobiste urządzenia uczniów. W celu korzystania SMART Learning Suite należy
zakupić subskrypcję na 1, 2 lub 3 lata.
Konto SMART jest kluczem do korzystania ze SMART Learning Suite. Jak założyć Konto SMART? Jak
uzyskać klucz do zamówionej subskrypcji SMART Learning Suite?
Wersje próbne SMART Learning Suite
Przy pierwszej instalacji programu SMART Notebook na komputerze otrzymasz bezpłatnie 180 dni na
wypróbowanie rozszerzenia SMART Notebook Plus. Jeżeli się decydujesz kliknij na ekranie powitalnym
Uruchom wersję próbną. Jeżeli nie jesteś zainteresowany wybierz Użyj Notebook.

Po zakończeniu okresu próbnego dostęp do funkcji z rozszerzenia SMART Notebook Plus zostanie
wyłączony. Dalej możesz korzystać bezpłatnie z SMART Notebook. Jeżeli w czasie okresu próbnego
przygotowałeś jakieś Ćwiczenia SMART, Oceny SMART lub jakieś inne materiały objęte płatnym
rozszerzeniem, to dalej będziesz mógł z nich korzystać, ale nie będziesz mógł ich edytować. Jeżeli
jednak chcesz mieć aktywne funkcje SMART Notebook Plus, kup subskrypcję.
21.07.22
www.irs.com.pl

Możesz również wypróbować bezpłatnie system Lumio. Wersja próbna jest w pełni funkcjonalna, a
jedynym ograniczeniem jest ilość miejsca na dysku w chmurze na przechowywanie twoich lekcji (50
MB, co starcza na ok. 10 lekcji). Jeżeli chcesz korzystać z systemu Lumio bez ograniczeń miejsca na
dysku w chmurze, kup subskrypcję.
W celu skorzystania z wersji próbnych musisz mieć założone Konto SMART.
Zmiany w działaniu funkcji
Poniższa tabela zawiera listę funkcji SMART Notebook Plus, które są dostarczane wraz z subskrypcją
i porównuje je z ich zachowaniem w SMART Notebook po zakończeniu okresu próbnego lub
wygaśnięciu subskrypcji.
Funkcja

SMART Notebook Plus

SMART Notebook

Ćwiczenia
SMART (działania
oparte na grach)

Korzystaj z szablonów działań opartych na grach,
aby tworzyć interaktywne zajęcia. Rodzaje działań
obejmują dopasowywanie, wypełnianie pustych
miejsc, odsłanianie etykiet, sortowanie i wiele
innych.

Jeśli lekcja obejmuje już istniejące
zajęcia, można je odtworzyć. Nie
można jednak edytować treści
ćwiczeń i nie można tworzyć
nowych działań.

Te zajęcia pomagają uczniom zapamiętywać
pojęcia oraz fakty, identyfikować przedmioty,
uczyć się słownictwa i nie tylko. Zajęcia mogą być
odtwarzane na tablicy lub monitorze dla całej
klasy lub uczniowie mogą połączyć się z zajęciami
za pomocą swoich urządzeń i odtwarzać je w
małych grupach lub indywidualnie.
Dowiedz się więcej o zajęciach
Oceny SMART

Użyj kreatora Oceny SMART, aby tworzyć zestawy
pytań. Koncentrując się na ocenianiu
kształtującym, ta funkcja pomaga nauczycielom
skutecznie oceniać uczniów w celu kierowania
procesem uczenia się. Uczniowie mogą wypełniać
oceny za pomocą własnych urządzeń.

Jeśli lekcja zawiera istniejące
oceny, treść oceny jest
zachowywana, ale nie można jej
edytować. Nie można tworzyć
nowych ocen.

Dowiedz się więcej o testach .
Dodatek do
wyszukiwania
wideo

Użyj dodatku Wyszukiwanie materiałów wideo,
aby wyszukać filmy online lub wklej link do filmu,
aby dodać go do strony w SMART Notebook.

Zachowuje się tak samo.

Dowiedz się więcej o dodawaniu filmów.
Wyszukiwarka
grafiki – dodatek

Wyszukuj i dodawaj obrazy bezpośrednio
z wyszukiwarki Bing do lekcji. Wyszukiwarka ma
włączoną funkcję wyszukiwania obrazów na
licencji Creative Commons.

Zachowuje się tak samo.

Dowiedz się więcej o dodawaniu obrazów.
Dodatek do
mapowania
koncepcji

Użyj mapowania koncepcji, aby szybko tworzyć
mapy, które zachęcają uczniów do dynamicznego
uczestnictwa w lekcji. Do tworzenia map

Jeśli lekcja zawiera istniejące mapy
pojęć, są one zachowywane. Nie
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Funkcja

SMART Notebook Plus

SMART Notebook

koncepcji można używać gestów pisma
odręcznego oraz tradycyjnych interakcji.

można tworzyć nowych map
koncepcji.

Dowiedz się więcej o mapowaniu koncepcji .
Dodatek do
nagrywania lekcji

Użyj Nagrywarki lekcji, aby uchwycić swoje
działania na stronie SMART Notebook. Jest to
przydatne do zademonstrowania aktywności
uczniom.

Istniejące nagrania są nadal
odtwarzane, ale nie można tworzyć
nowych nagrań.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z Rejestratora
lekcji.
Dodatek SMART
Blocks

SMART Blocks to dodatek, który umożliwia
wykonywanie zadań matematycznych z klasą
poprzez pisanie liczb na stronie, a następnie
łączenie ich z blokiem SMART. Możesz wybrać
jeden z siedmiu typów działań.

Jeśli lekcja zawiera istniejące
SMART Blocks, możesz je
uruchomić. Nie możesz dodawać
nowych bloków SMART.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z bloków
SMART .
Dodatek
Mechanizm
tworzenia
aktywności

Użyj dodatku Mechanizm tworzenia aktywności,
aby utworzyć proste dopasowywanie lub
działania typu „chowaj i pokaż”.

Praca ze SMART
Notebook na
dowolnym
interaktywnym
wyświetlaczu

Pełna obsługa dotykowa podczas prezentacji
lekcji SMART Notebook na interaktywnym
wyświetlaczu innym niż SMART Board.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z Kreatora
aktywności .

Jeśli lekcja obejmuje istniejącą
aktywność, możesz ją odtworzyć.
Nie możesz edytować ani dodawać
nowej aktywności.

Dotyk podlega następującym
ograniczeniom w przypadku
używania programu SMART
Notebook na komputerze
podłączonym do interaktywnego
wyświetlacza innego niż SMART
Board:
•

Windows: SMART
Notebook nie reaguje na
dotyk.

•

Mac: SMART Notebook
reaguje tylko na jeden
dotyk na raz.

Dotyk nie jest ograniczony podczas
korzystania ze SMART Notebook
na komputerze podłączonym do
interaktywnego wyświetlacza
SMART Board.
Widok ekranu

Prezentując lekcje, możesz skorzystać
z następujących widoków:
•

Dostępny jest tylko widok
pełnoekranowy .

Widok pełnoekranowy rozszerza obszar
strony, aby wypełnić interaktywny
21.07.22
www.irs.com.pl

Funkcja

SMART Notebook Plus

SMART Notebook

ekran, ukrywając pasek tytułu, pasek
narzędzi, pasek zadań i pasek boczny.

Udostępniaj pliki
na swoim koncie
SMART

•

Widok przezroczystego tła umożliwia
zobaczenie pulpitu i okien za oknem
programu SMART Notebook i
kontynuowanie interakcji z otwartą,
przezroczystą stroną.

•

Wyświetlanie dwóch stron wyświetla
dwie strony obok siebie.

Udostępniaj pliki na swoim koncie SMART, aby
móc je otwierać w Lumio by SMART lub
uzyskiwać do nich dostęp po zalogowaniu się do
interaktywnego wyświetlacza SMART Board za
pomocą iQ.

Niedostępne.

Jeśli odnowisz subskrypcję, wrócisz do pełnego zestawu funkcji.
Wskazówka
Jeśli masz aktywną subskrypcję SMART Learning Suite , ale nie masz dostępu do funkcji SMART
Notebook Plus, upewnij się, że jesteś zalogowany na swoje konto SMART. Jeśli nadal nie
możesz uzyskać dostępu do funkcji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za zarządzanie
subskrypcjami w Twojej organizacji, aby upewnić się, że masz dostęp do prawidłowej obsługi
lub używasz aktywnego klucza produktu.
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