

Produkta specifikācijas

i n t er a k t ī v u no da rb ī bu iz s t r ā d es prog r a m m at ū r a

Atsevišķa programmatūras platforma, kur vienā pakotnē ir apkopotas mūsu vislabākās godalgotās programmas. Programmatūra ActivInspire nodrošina
tūlītēju piekļuvi daudziem resursiem, attēliem un foniem, kā arī iespēju izvēlēties skolēnu vecumam atbilstošu interfeisu — vidusskolas klašu skolēniem
ir pieejams sarežģītāks interfeiss, savukārt pamatskolas skolēniem ir pieejams spilgtāks un saistošāks interfeiss. Papildus tiek piedāvāta arī pildspalva un
skārienekrāns, kas skolotājiem ļauj ne tikai izmantot darblapas, bet arī veikt darbības ar lapām, izmantojot ikdienā lietotos rīkus.

lejupiel ā dē t
Programmatūras lejupielāde

www.PrometheanPlanet.com/ActivInspire

sist ēm a s pr a sī ba s
Ieteicamās prasības saistībā ar datoru

2,0 GHz Intel Core 2 Duo vai ātrāks procesors,
kas paredzēts augstas izšķirtspējas video
1GB of RAM is required to play Augstas
izšķirtspējas video
Izšķirtspēja — 1024 x 768
Brīva vieta diskā — 1,5 GB

Minimālās prasības saistībā ar datoru

Pentium 4 — 1 GHz
(800 MHz operētājsistēmai Vista)
Brīvpiekļuves atmiņa — 512 MB
Izšķirtspēja — 1024 x 768
Brīva vieta diskā — 1,5 GB

Ieteicamās prasības saistībā ar
operētājsistēmu Mac

2,0 GHz Intel Core 2 Duo
Brīvpiekļuves atmiņa — 512 MB
Izšķirtspēja — 1024 x 768
Brīva vieta diskā — 3,0 GB

Minimālās prasības saistībā ar
operētājsistēmu Mac

Intel procesori (universālā binārā sistēma)
Brīvpiekļuves atmiņa — 512 MB
Izšķirtspēja — 1024 x 768
Brīva vieta diskā — 3,0 GB

Ieteicamās prasības saistībā ar
operētājsistēmu Linux

Procesors — 2,0 GHz vai ātrāks, kas
paredzēts augstas izšķirtspējas video
1GB of RAM is required to play Augstas
izšķirtspējas video
Izšķirtspēja — 1024 x 768
Brīva vieta diskā — 1,5 GB

Minimālās prasības saistībā ar
operētājsistēmu Linux

Procesors — 1 GHz
Brīvpiekļuves atmiņa — 512 MB
Izšķirtspēja — 1024 x 768
Brīva vieta diskā — 1,5 GB

progr a mm at ū r a s izde v umi
ActivInspire Professional Edition

Pilnībā funkcionāla versija, kur vienā programmatūras platformā ir apkopotas mūsu vislabākās
godalgotās programmas. Izdevums ActivInspire Professional Edition ir pieejams iegādei, kā
arī tas ir iekļauts produktos ActivBoard*, ActivBoard Systems, ActivPanel, ActivEngage,
ActivExpression, ActiVote.
*Izņemot produkta ActivBoard 100 klāstu.

ActivInspire Personal Edition

Izdevums ActivInspire Personal Edition ir pieejams kā bezmaksas lejupielāde kopienā
Promethean Planet. Noteiktās valstīs var būt spēkā īpaši izcenojumi un izplatīšanas nosacījumi.
Lai iegūtu papildinformāciju par izdevuma ActivInspire Personal Edition pieejamību konkrētā
reģionā, lūdzu, sazinieties ar kopienas Promethean vietējo pārstāvi.
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sa l ī dzin ā jum a diagr a mm a
professional

personal

sagatavošanās

Vietējo resursu meklēšana
Vairāku lapu atlase
Objektu kārtošana slāņos un pārkārtošana
Režģa maska
Teksta rediģēšana
Darbību autorēšana
Objekta atlase
Sagatavošanas režīms
Dizainu veidnes
Objekta līdzināšana
Spiedogs
Kopijas vilkšana
Režģu veidotājs
Objektu unikālās etiķetes
Lapu piezīmes
Figūru bibliotēka

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
		

multivide

Integrēts ActiView vizuālās prezentācijas rīks
Flash objektu atskaņošana
Atbalsts .FLV failiem
Dokumentu saistīšana darblapā
Atbalsts grafikiem/attēliem
Ekrāna ierakstītājs
Skaņas ierakstītājs
Āzijas valodu statenisks teksts

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

importēšanas formāti

Importēšana: SMART Notebook™
Importēšana: SMART Gallery™
Importēšana: PowerPoint™
(operētājsistēma Windows)
Importēšana: QTI XML
Importēšana: PDF
Eksportēšana: PDF

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

skolēna atbildes

Integrēts ActiVote un ActivExpression
Jautājumu pārvaldnieks
Importēšana: ExamView © un XML faili
Eksportēana: LRS Questions un Answers
uz Excel™
Individuālās mācības
Tiešā iztaujāšana

√
√
√
√

√


√
√

√

√
√
√


√
√
√


√

√

√

√

pie tāfeles

Aizpildīšanai paredzētā anketa
Lapas mērogs
Jaunas pārlūkprogrammas
( Darbības, Lapa, Resursi,Objekts,
Rekvizīts, Balsošana)
Noklikšķināšana ar peles labo pogu/
kontekstizvēlne
Pildspalvas rīks un pildspalvas platuma
indikators
Dublikāts
Lapas atiestatīšanas rīks
Lapas tālummaiņas rīks
XY koordinātu sākumpunkts
Skolotāja atslēga
Darbvirsmas anotācija
Divu lietotāju režīms
Pildspalvas modifikatori

√
√
√
√
√
√
√
t u r p i n ā j u m s n ā k a m a j ā l a pā
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sa l ī dzin ā jum a diagr a mm a

(t urpin ā jums)
professional

personal

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

interaktivitāte un iesaistīšana

Darbību piešķiršana objektiem un lapām
Promethean Planet skatītājs
Resursu meklēana kopienā Promethean Planet
un lejupielāde programmatūrā ActivInspire
Burvju tinte un iznīcinošā dzēšgumija
Lietojumprogrammas iestatījumi
Īsinājumtaustiņi
Punktētas un pārtrauktas līnijas
Lokalizētās versijas
ActiView
Var vilkt objektus ar darbībām
Pielāgotie profili
Ikonu lieluma mainīšana
Lietotāja definētās pogas
Vilkšanai paredzētās pogas
Rokraksta atpazīšanas rīks
Rīks konvertēšanai uz tekstu
Figūru atpazīšanas rīks
Rīks konvertēšanai uz figūru
Lapu pāršķiršanas efekti
bagātināti uzmanības piesaistes rīki

Pulkstenis
Objekta piesaistīšana režģim
Starmetis
Laikspiedols
Krāsu izvēles rīks
Slīdlente
Cirkuļa rīks
Aizslietņa rīks
Kalkulators
Ekrāntastatūra
Metamkauliņa rīks
Pareizrakstības pārbaudes laikā tiek
pārbaudīts viss darblapas saturs
Vienādojumu rediģēšana*

√

*Vienādojumu atbalstam operētājsistēmā Windows un Linux nepieciešama platforma Java 1.6.
www.java.com/getjava
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vispārējās specifikācijas
Pildspalvas un skārienekrāna lietošanas
iespējas

Divu lietotāju režīmā pieejamā iespēja izmantot pildspalvu un skārienekrānu nodrošina jaunas un uzlabotas
mācību vielas apguves iespējas. Ir uzlabota lietotāju sadarbība, kā arī intuitīva un dabiska iesaistīšanās, ko
nodrošina iespēja izmantot attiecīgajam uzdevumam atbilstošo rīku. Programmatūra nodrošina atbalstu
jaunās paaudzes lietojumprogrammām un topošajām tehnoloģijām.

Vairāklietotāju un vairākskārienu ievade

Attēlus var vienkārši pārvietot, mērogot un pagriezt, pieskaroties ar pirkstu, kā arī var veikt uzdevumus,
izmantojot vienkāršu pildspalvu, piemēram, rakstīt un zīmēt (ja ir izveidots savienojums ar tāfeli
ActivBoard 500 Pro).

Vairākas platformas

Programmatūra ir saderīga ar biežāk lietotajām operētājsistēmām (Windows, Mac, Linux), kā arī ir iespēja
to izmantot dažāda veida interaktīvajās baltajās tāfelēs.

Intuitīvs interfeiss

Pārlūkprogrammas metodes izmantošana nodrošina vienkāršas navigācijas iespējas jebkuram lietotājam ar
jebkāda līmeņa iemaņām.

Vienkārša un ātra nodarbību sagatavošana

Ir iespēja ātri izveidot nodarbības, izmantojot dizainu veidnes.

Integrācija ar skolēnu atbildēm

Programmatūrai ir pilnīga integrācija ar ierīcēm ActiVote un ActivExpression, tostarp ar individuālo mācību
funkcionalitāti ierīcei ActivExpression (tikai izdevumam Professional). Lai iegūtu papild-informāciju par
individuālo mācību funkcionalitāti, apmeklējiet vietni www.prometheanplanet.com/selfpacedlearning.

JAS līdzekļi

Jautājumu pārvaldnieks — visas jautājumu un jautājumu kopu ātrai izveidei, rediģēšanai un pārvaldībai
nepieciešamās iespējas vienuviet. Mācību vielas apguves izvērtēšanas atbalsts atsevišķiem skolēniem, skolēnu
grupām un visai klasei. Acumirklī pieejami jēgpilni dati skolotājiem un skolēniem nodrošina atgriezenisko
saikni (tikai izdevumā Professional).

Vizuālās prezentācijas rīka integrācija

Vizuālās prezentācijas rīka ActiView 322 integrācija ļauj prezentētājam darboties, izmantojot
programmatūru (tikai izdevumā Professional).

Resursi

Iekļauta piekļuve vairāk nekā 33 000 resursu.
Bezmaksas un papildu resursus tiešsaistē nodrošina kopiena Promethean Planet. Kopienā Promethean
Planet pieejamās resursu pakotnes un darblapas var tieši lejupielādēt no ActivInspire resursu bibliotēkas.

Valodas

Angļu (ASV), angļu (Lielbritānija), arābu, basku, čehu, dāņu, franču, galisiešu, holandiešu, indonēziešu, itāļu,
ivrits, īru, japāņu (horizontāls teksts), katalāņu, kazahu, korejiešu, krievu,
ķīniešu (tradicionālā), ķīniešu (vienkāršotā), latviešu, malajiešu, norvēģu, poļu, portugāļu (Brazīlija),
portugāļu (ES), slovāku, slovēņu, somu, spāņu, taju, turku, ungāru, vācu, vjetnamiešu, zviedru.

Apmācība

ActivLearning apmācību kursi ir pieejami vietnē www.PrometheanPlanet.com/ActivLearning.
Kursu paraugi ir šādi: Ievads par programmatūru ActivInspire, 1. līmenis. Pamatiemaņas, Pildspalvas un
skārienekrāna izmantošana

klausīšanās un atbalsts

†

Izdevums Professional Edition
Apvienojumā ar
ActivBoard 500/300/300 Pro vai
ActivBoard+2 300/300 Pro sistēmām

Lai iegūtu informāciju par Promethean garantijām, lūdzu, apmeklējiet šo vietni:
www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Apvienojumā ar ActivEngage,
ActivExpression vai ActiVote
Apvienojumā ar ActivPanel
Tikai programmatūra

90 dienas no produkta iegādes vai lejupielādes datuma ir pieejams atbalsts pa tālruni.
Var tikt pieprasīts iegādi vai lejupielādi apliecinošs dokuments.

Izdevums Personal Edition
Apvienojumā ar ActivBoard 500
vai ActivBoard 100 sistēmām
Tikai programmatūra

Lai iegūtu informāciju par Promethean garantijām, lūdzu, apmeklējiet šo vietni:
www.PrometheanWorld.com/ActivCare
90 dienas no produkta iegādes vai lejupielādes datuma ir pieejams atbalsts pa tālruni.
Var tikt pieprasīts iegādi vai lejupielādi apliecinošs dokuments.

Licencēšanas informācija ir pieejama vietnē www.PrometheanPlanet.com/ActivInspire.
Visiem Promethean produktiem ir pieejams tiešsaistes atbalsts vietnē www.prometheankb.com.
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