
Sidomenyn:

        Sidsorteraren, ändra ordning, klona sida, byt namn mm.

        Galleriet med bilder, interaktiva objekt, bakgrunder mm.

        Bifoga filer

        Ändra egenskaper på det objekt du har markerat

        Tilläggsprogram:  

Ladda hem SMART Notebook till din dator: smartboard.se/support
Öppna SMART Notebook genom att dubbelklicka på ikonen på skrivbordet:

Verktygsfältet inne i SMART Notebook
Klicka på ikonerna i verktygsfältet och se vilka möjligheter du har att ändra egenskaper såsom 
färg, form, typsnitt, transparens med mer. 

Lathund SMART Learning Suite

Välj/Pekaren

Pennor

Sudd

Text

Figurer

Polygoner

Linjer

Utfyllnad

Kalligrafipenna

Färgkrita

Markör

Textpenna

Kreativ penna

Målarfärgspensel

Magisk penna

Penna för formigenkänning

Föregående sida

Nästa sida

Ångra

Lägg till sida

Ta bort sida

Öppna fil

Spara

Ta bort

Rullgardin

Tabell

Mätverktyg

Visa skärmar

SMART respons

Spelbaserade aktiviteter

Tilläggsprogram

 Justera

 Infoga ekvation

Skriv ekvation

Tankekarta
 
Infoga GeoGebra

Lägg till och ta bort verktyg i verktygsfältet genom att klicka 
på         uppe i högra hörnet. Tips på bra verktyg att lägga till:

            Skärmdump/Kameran

 Inspelaren - skärminspelare inkl ljud (.wmv-fil)

 Tangentbord

 SMART Dokumentkamera

Infoga
fria bilder

Skapa 
aktivitet

Infoga 
YouTube

Lektions-
inspelaren

SMART
Blocks
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Lumio
Lärare loggar in på lumio.nu med sin arbetsmejl:  
Elever loggar in på hellosmart.com med sin skolmejl:

Lärarvyn som syns på lärarens dator

Till lektionsbiblioteket 

Välj/Pekaren

Pennor

Sudd

Text

Återställ sidan

Lägg till innehåll

Föregående/Nästa sida

Sidsorteraren

 Zooma in/ut

Klass ID

Vem som styr lektionen

Ansluten elev

Skapa individuell handout-aktivitet          

Skapa kollaborativa arbetsytor

Elevvyn som syns på elevernas enheter:

Lämna klassen/logga ut 

Välj/Pekaren

 
Pennor

Sudd

Infoga bilder och länkar
 
Text

Återställ sidan

Lägg till innehåll

Föregående/Nästa sida
Sidsorteraren

På SMARTKlubben finns
• instruktionsfilmer
• lektionsbank med fria lektioner
• webinarier
• supportforum
• utbildning
• inspiration, nyheter, tips och trix mm

Medlemskap är kostnadsfritt och öppet 
för alla - Registrera dig med din arbetsmejl:

smartklubben.se

Spela in muntliga 
instruktioner


