Quick Reference
Werkbalken Notebook Software Versie 9.5
Notebook Software Werkbalk
De Notebook™ software werkbalk geeft u toegang tot een aantal hulpmiddelen voor het werken met een Notebook
bestanden. Standaard verschijnt de werkbalk bovenaan de Notebook pagina. Als u werkt met jonge leerlingen kunt u de
werkbalk aan de onderkant van de pagina plaatsen. Druk hiervoor op de Pijl omlaag-knop rechts op de werkbalk.

Knop

Werking

Knop

Werking

naar de vorige Notebook pagina

selecteer een object op de pagina met uw vinger of
muis

naar de volgende Notebook pagina

schrijf of teken op de Notebook pagina met
Pennen of Markeerstiften

een nieuwe, lege Notebook pagina invoegen
direct na de actieve pagina

schrijf of teken op de Notebook pagina met de
Creatieve pen

open een bestaand Notebook bestand

verwijder digitale inkt van de Notebook pagina

bewaar uw Notebook bestand of pagina

teken een lijn

plak een gekopieerd object in uw Notebook
bestand

maak een vorm

maak de laatste handeling ongedaan

maak een tekstvak om te typen

doe de laatste handeling opnieuw

pas de kleur aan van een geselecteerd tekenobject
of geselecteerde vorm

verwijder een geselecteerd object

pas de transparantie aan van een geselecteerd
tekenobject of geselecteerde vorm of object

open/sluit de Schermschaduw op de huidige
Notebook pagina

selecteer de eigenschappen van een lijn,
tekenobject of geselecteerde vorm

open de Volledige schermweergave

verplaats de werkbalk naar de onderkant van de
Notebook pagina

start de Capture werkbalk

Werkbalk Volledig scherm
Met de werkbalk Volledig scherm kunt u met uw Notebook bestand werken op een volledig scherm.

Knop

Werking

Knop

Werking

naar de vorige Notebook pagina

open het menu met opties, zoals de
Schermschaduw, vormen en pennen

naar de volgende Notebook pagina

sluit het Volledige scherm

Tabbladen
Er bevinden zich drie tabbladen aan de zijkant van SMART Notebook.
Druk op het tabblad Paginasorteerder om de miniatuurweergaven te zien van alle Notebook pagina’s.
Druk op het tabblad Galerie om de collectie te openen met SMART sjablonen, afbeeldingen, clip art, Macromedia® Flash®
animaties en video die u kunt gebruiken in uw Notebook bestand.
Druk op het tabblad Bijlagen om hyperlinks of bestanden uit andere applicaties toe te voegen aan uw Notebook bestand.
Druk op de pijlknop onder de tabbladen om deze naar de andere kant van de paginaa te verplaatsen – in veel gevallen een
comfortabele positie van linkshandige gebruikers.
U kunt de tabbladen automatisch inklappen als u klaar bent met werken door het aankruisvakje Automatisch verbergen
actief te maken..

Tabbladen
Pagina’s in
miniatuur

Verplaats de
tabbladen

Automatisch
verbergen aan/uit
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