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Produkta specifikācija

Skolēnu vērtēšanas un mācību klases sadarbības rīks ar pilnu QWERTY tastatūru, ļauj skolēniem izpausties, lietojot vārdus, skaitļus, simbolus, Likerta skalas,
matemātiskos vienādojumus un citus līdzekļus. Iespēja pašam noteikt mācīšanās ātrumu iedrošina skolēnus strādāt sev piemērotā tempā un līmenī.

tehnisk ā specifik ācija
Diapazons

100 m (328 pēdas) [brīva vieta]

LCD ekrāns

224 x 160 pikseļi, 56,4 x 37,6 mm
(2,2 x 1,5 collas)

Lietotāja ievade

Pilna QWERTY tastatūra ar virziena paliktni
un taustiņiem

Sistēmā pieļaujamais maksimālais ierīču skaits

500

Baterijas

3 x AA Alkaline

Bateriju darbības ilgums

Parastais lietošanas ilgums 9 mēneši

Savietojamība

Bezvadu, ar ActivHub 2,4 GHz, kas ievietots
pieejamā USB portā datorā vai ActivBoard.

Valodas

Angļu, holandiešu, franču, vācu, itāļu, arābu,
portugāļu, spāņu, somu, norvēģu, čehu,
zviedru, turku, kazahu, krievu, dāņu, brazīliešu
(portugāļu). Latviešu un ungāru. Pieejamās
valodas atkarīgas no varianta.

Sertifikācijas

CE, FCC, RoHS

Kopējie izmēri

80 mm x 123 mm x 33,5 mm
(3,1 colla x 4,8 collas x 1,3 collas)

Svars

210g (7,4 unces)

Darba temperatūra

0° C–35° C (32° F–122° F)

Uzglabāšanas temperatūra

-10° C–60° C (14° F–140° F)

Iepakojuma satura saraksts

ActivExpression2, ierīces iesaiņotas mīkstā
futlārī, ActivInspire Professional Edition DVD,
Promethean ActivOffice DVD, 1 ActivHub
un sēdne, 1 drošības skrūvgriezis, Quick Start
Guide DVD (baterijas ievietotas ierīcē)
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Produkta specifikācija

vispā r ēja s specifik ācija s
Atbilžu veidi

Daudzizvēļu atbilde, patiess/nepatiess, jā/nē, vairākas atbildes, sakārtošana pareizā secībā, Likerta
skala, pašpaļāvības pārbaude, teksts, skaitliska atbilde un atbilde ar vienādojumu

Teksta atbilde

Vārdi, frāzes, skaitļi, simboli un punktuācijas zīmes (līdz pat 140 zīmēm)

Vienādojuma atbilde

Vienādojumu un daļskaitļu ievades un atbildes iespējas ekrānā.

Jautājumu datu importēšana

ExamView® XML

Jautājumu datu eksportēšana

Jautājumus un rezultātus var eksportēt Excel® failos.

Darbs ar citām programmatūrām

Promethean ActivOffice ir pilnībā integrējams ar Microsoft® PowerPoint®
Saskarnes rīks (tiešā iztaujāšana/laimes rats) var atrasties virs vairuma datora lietotņu, piemēram,
tīmekļa pārlūkiem, programmām Word®, Excel®.
Promethean SDK izstrādes rīki ļauj pilnībā integrēt Promethean skolnieku atbildes sistēmas ierīces
trešās puses programmatūrā.

Jautājuma veidošana

Jautājumu pārvaldnieks (Question Manager) ļauj viegli veidot jautājumus.
Ir pieejamas tādas opcijas, kā „noteiktā laikā”, pareiza/nepareiza atgriezeniskā saite, grupas.
Tiešā iztaujāšana ļauj veidot spontānas aptaujas.

Atbildes pārraudzīšana

Rezultātus var parādīt nekavējoties vai apskatīt vēlāk.
Lietotājiem ir atļauts mainīt atbildi.
Rezultātus var reģistrēt ar lietotāja vārdu vai anonīmi.

Paša noteikta ātruma jautājumi

Jautājumi tiek nosūtīti katrai ierīcei atsevišķi un tos var aplūkot katrā ierīcē.

Individuāla tempa mācību jautājuma sagatavošana

Jautājumu pārvaldniekā (Question Manager) var iestatīt jautājumu secību, grūtības pakāpi un ilgumu.

Individuāla tempa mācību atbildes pārraudzīšana

Atbildes nekavējoties redzamas ar krāsu kodiem apzīmētā grafikā.

minim ā l ā s dator a pr a sī ba s
Operētājsistēma

Windows XP SP2 un jaunāka (XP/Vista/7)
Mac OS X 10.4.11–10.6.4(Tiger/Leopard/Snow Leopard)
Linux Ubuntu 9.04, 9.10; Debian

Dators

Pentium 4–1 GHz procesors (800 MHz operētājsistēmai Vista), 512 MB RAM,
1024 x 768 izšķirtspēja, 1,5 GB brīvas vietas cietajā diskā.

Mac

Intel procesori (versija Universal Binary), 512 MB RAM, 1024 x 768 izšķirtspēja, 3,0 GB brīvas vietas
cietajā diskā

Uzstādīšana

Lai vadītu un lietotu ActivExpression2 ierīces, nepieciešams instalēt ActivInspire vai Promethean
ActivOffice programmatūru (abas programmas iekļautas komplektā). ActivHub datorā vai ierīcē
ActivBoard pieejams USB ports. Lai importētu ExamView® un XML failus, eksportētu jautājumus un
atbildes Excel® failā, kā arī lai mācītos paša noteiktā ātrumā, ir nepieciešama ActivInspire Professional
Edition (iekļauta komplektā) vai Promethean ActivOffice programmatūra. Programmatūru drīkst
instalēt lietotājs ar administratora vai privileģētas piekļuves tiesībām.

g ar antija un atbal st s
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Viena gada garantija (ar iespējamu atgriešanu)
90 dienu atbalsts pa tālruni un viena gada atbalsts pa e-pastu.
Zināšanu avots: www.prometheankb.com.
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