Quick Reference
SMART Board™ Startcentrum voor Microsoft® Windows®
Het Startcentrum is een compacte, verplaatsbare werkbalk met de meest gebruikte SMART Board toepassingen en
applicaties. U kunt in het Startcentrum ook andere veelgebruikte software opnemen.

Het Startcentrum
Om het Start Centrum te openen, klikt u het SMART Board pictogram
het Startcentrum in het menu.

rechtsonder in de Statusbalk, en selecteert daar

Wat kunt u met de knoppen doen?
Met de knoppen in het Startcentrum start u de meest gebruikte applicaties en SMART hulpmiddelen..
Notebook™ software
Maak een presentatie of les met kleurrijke afbeeldingen,
Macromedia® Flash® bestanden, foto’s en tekst vanuit een
groot aantal bronnen.

SMART Recorder
Neem alle regelmatig terugkerende handelingen op aan uw
interactieve bord. Als u een microfoon aansluit, kunt u
eveneens gesproken tekst toevoegen.

SMART Video Player
Speel een video af op uw interactieve bord, en schrijf of
teken over de video tijdens een presentatie.

SMART Keyboard
Een toetsenbord op het scherm voor het toevoegen van
tekst in een applicatie of het snel openen van een
Internetadres.

Zwevende hulpmiddelen
Met deze veelzijdige werkbalk, inclusief de Penhulpmiddelen en de Screen Capture knop, kunt u over iedere
applicatie notities maken op uw interactieve product.

SMART Board Control Panel
Configureer uw interactieve product en de SMART Board
software. U kunt hier bijvoorbeeld de standaardinstellingen
voor uw Pennenbak aanpassen aan uw eigen wensen.

Bridgit™ conferencing software
Bridgit conferencing software is a client/server applicatie
waarmee u applicaties en informatie kunt delen met
iedereen en overal in de wereld.

Start Centrum Help
Een uitgebreide Hulp met zoekfunctie voor alle antwoorden
op uw vragen over het Startcentrum of een ander SMART
product.

Gebruik de Meer... knop voor een aantal andere
toepassingen, zoals de Schermschaduw, het Vergrootglas
het Spotlight en de Aanwijzer, of om applicaties toe te
voegen of te verwijderen uit het Start Centrum.

Het Startcentrum aanpassen
Om het Startcentrum aan te passen drukt u de knop Meer...
en selecteert Startcentrum aanpassen. U kunt
bijvoorbeeld de knop Scherm weergeven/verbergen
toevoegen aan het Startcentrum om uw informatie
gedoceerd te kunnen weergeven tijdens presentaties.
Druk op Bladeren om niet genoemde applicaties op te
nemen in het Startcentrum, inclusief derde-partij presentatie
software zoals Microsoft PowerPoint®. Om de volgorde van
het Startcentrum aan te passen, gebruikt u de knoppen
Omhoog of Omlaag.
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